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1 णमोश्ट्यु णे वीयराया्णं ॥ 
(जी 

(5 आदिवचन 
क शा 

भौतमीयकरान्य अन्यः 
भौतमीयकान्य नामनो काग्यगरन्थ विद्वान जनसमाजनी' समक्ष 

सजू थाय छ, श्रीजेनशासनना चार प्रकारना जनुयोगोमां, धर्म- 
कथानुयोगना विपयनी साये द्वन्यानुयोगना विपयनुं प्रतिपादने 
कए्वाना कारम जा काव्यमन्थ, श्रीनिनकथित सम्यक् श्रुतच्ाननी 
प्रतिमं परम साधन गणी श॒काय तेम ढे. 
- सामान्य रीतिये (१) दरव्यानुयोग, (२) गणितादुयोग, 

, (३) चरणकरणायुयोग यने (४ ) धर्मैकयानुयोग--्ा सुनयना 
चारे अनुयोगोमां श्रीजिनकथित खग, उपांग अने प्रकीर्णं श्रुतजान 
संकव्ययेदं 2े, जो क पन्याटुयोग आदि यदुयोगो युक इथि 
परप्परनी तरतमता अवश्य धरवे छे, छतां, ते -सधव्यु य प्रस्र 
एकमेकनी साये एक साकयमां सर्ग संकर खें यंकोडापनोनी 

, जेम एकांगीमवे जोडा रदेखा ठे. साम्ये द्रव्यनुयोगं दिं 
चारे य अनुयोग जैनशासनमां मेक्षम्ाछठिन्[ सम्यम् -मावेन तरिके 
एक सरी रीतिये उपाघ्य छे छ 

सीजिनकथित भवचनना सारमून दवादश गीर शणिपिरकना 
भंगसमः दरन्यानुयोग तेम ज धर्मकयानुयोगना विषयों सुन्दरतर 
भत्तिपादन सा अन्यमां कएबामां साच्यं छे. आ कारणे श्रीजिनकयित्त- 
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भ्रवचनरसना रसिकः श्रद्धासंपच मन्य आसमामोने साह आ काव्य 
अन्यु महत्व ख॒ वधे छे. अन्थरचयिता महापुरस्ये कान्यमय 
कैढीथी पद्धतिपू्ैक चतरे यनुयोगोना विषयो प्रतिपादन घा ग्न्यमां 
कडु छे, आथी कोव्य क महाकाव्य तरिके भरस्तुत ौतमीयकाव्य 
अनेरी भात पाड छे. 

काव्य के महाकाव्यना सामान्य अभ्यासी या तेमां रस छेनार् 
सौ को$ सद्दयजनने जा मन्थ सुंदरमां सदर आरुंबनरूप अने 
तिमद. 

आरी बात स्पष्ट छेः काव्य ए शब्ददचासनी व्युलततिनुं साधनम 
छंग छे. व्याकरण, को, दिगानुशासननी जम काव्य पण शष्द्- 
याप मंमीरसागरने पार प्रामवा माये सहकारी साहब छे. 
सादिनी साये पण ॒कान्यने गाढ संबन्ध होवो आवश्यक छे, 
या आवद्यकतानी इष्टि, प्रस्तुत काव्यग्रन्थ सादिप्यना अलंकारः 
रस, गुण वगेरे अंग-भलंगोनी सये सविरोप निफासने पामी 
दाक्यो ठे, एम षदेव ए यथार्थं छे. मे ज ध्रीगौतमीयकाव्य 
पाव्यम्न्थोमां पोता विरिष्ट खान मेव्छवौ शके तेम छे. 

भागीरथीना खच्छ ज्यम्राहनी जेम वेतो प्रतिभापरकर्प) 
परैसरभिक फवित्वरक्ति; जने मनोहर विपयप्रतिपादनदैरीः-- ग्रन्थ- 
फारना आ त्रेणे य॒ विश्चि्टयुणोना संगमख्प प्रस्तुतं मोतमीय- 

काव्य साचे ज सादिव्य के काव्यरसना पिायु वर्गेने तोप आपी 
दाकवाने समर्थ छे. विविष छन्दो, जखंकार्ीढ मापा, सर्थ्गमीर` 
शव्दरो--फाव्य के सादित्यना अन्योनी साये सहन संकव्सयेटी 
खा बस्तुमो भ्ुत फ़स्यमन्मांयी जापरणने मद्धी रदे ठे, 
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एकद्रे: प्रस्तुत काव्यग्रन्थ, एक सामान्य काव्य नहि, परण 
महाकाव्य तरिके, विद्वान वरगनी समक्ष भोरखावी श॒काय तेम छे. 
आने खगे मन्थ प्रयक्ष होवाथी बिरोष विवेचननो सत्र जवकाद 
।जोतो नथी. मन्थना भवखोकनथी आ वस्तु समजी शकवी शक्य ठे. 

भ्चरमदरीथेषति स्मण मगवान थीमहावीर पए्रमात्माए, - यपापा- 
नगरीना महसेनवनमां इन्द्रभूति आदि सगियार् बाद्णोना जीवादि 
संशयो निराकरण करए वस्ठ॒ प्र्ठत काव्यगरन्थनेो प्रतिपाय 
निषय ॐ. विविध प्रकारना वर्णेनोथी; पासंगिक अरुंकारोथी; जने 
अनेक रसोना समन्वयथी; ए वस्तुने आ अन्थमां वणैववामां आवी 

छे. शाक्लीय परिभापामां गणघरवाद तरिके जला विपरय उन्न 
कमं काव्यकार तपि विशिष्ट केरी युज अन्थकरे जापणौ 
समक्ष मूक्यो छे 

आ वस्तु, विशेषावस्यक भाष्य; बरृदत्टीका, भावदयकरीका 
यगेरेमां सूय॒पिकाद् रीतिये स्पष्ट करवामां जवेर छे. परस्तु 
अन्थमां केवट दिद्यासूचन तरिके ज गणघरवादनीं वस्तु .रजू 

यद छे. कान्यना मन्थ तरिके अन्य काव्यग्रन्थोनी जेम आ जज 
चनु पु संमान्य । 

अन्धकार पाठकशरी रूपचन्द्रगणि 
सौदमीयकाग्यना रचयिता पाठक श्रीरूपचन्द्गणिवर छे, 

अन्थकार महयपुस्यने अंगेनी विशेष साहिती भसु काव्यमरन्थना 

पदाखिगत अन्तिम शोको प्रथ जापणने मद्ठी रदे ठे. मन्थकारनो 
साकार, गच्छ, अन्धर्वनाकारु बरोरे विगतो द्रकमां भा खनव छेः 

*निचानारवर खरत-गच्छमा, श्रीमद् शीजिनखम्ूरिना सासन 
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कार्मा, थीदयारसिह युर मदाराजना दिष्य, अभयं राजवी 
द्वाराय जणे प्रतिष्ठा मेख्वी छे यने अर्हप्दाखना तत््वरसिक; 
वदी सराघुससदायमां रामविजयना नामथी प्रसिद्ध॒ श्रील्पचन्द्र 
-गणिए, वि० सं १८०७ ना मागदारमहिनाना श्धयक्षमां त्रीजने 

दिक्ते जधपुरनेगरमां आ कान्यमन्यनी स्वना करी छ. 

आथी प्रस्वुत अन्थकारनो स्ताकाठ, पिक्रमना श८मा दत- 
कनी जन्मनो जने १९मा श्तकनी शतन होवो संभवित 
छे, अन्थकार् तरिके शरीरूप्चद्रगणिवरनां प्रोड ग्रथनदाक्ति; नेपर्गिक 
कवित्वगुण; वगेरेना कारणे केट्पी दाकाय छे के श््रस्तुत अन्थ- 
कारमी अन्य अन्धङ्ृतिजो होवी जण; आने अंगेना विरि्ट के 
तिश्चयास्मक प्रमाणो भापणने मद्धी रकता नथी, जो कै प्रषवुत 
कान्यना प्रश्चसिना छोको परथी अन्थकार श्रीरूपचन्द्रगणिवरना 
गच्छ, स्ताकाट, मन्धरचनानी देश-कारपरिख्धिति विगेरे सामान्य- 
रीतियि जाणी शकाय छे. ते सिवाय विशेष पेतिदासिक चान्त 
जु जनुपरव्य ज रदे टे. 

मस्तु अन्थकारना काट्नी साहिव्य-परिखितिने भंगे भाथी 
विदोष काईैक जागवा जेवुं मठे ढे, ते क्तेन सादित्यनो संक्षिप्न ` 
तिदस" नामना श्रन्थना संपादक श्रीमोहनयार दटीचद 
देसरूना चन्दोमां जा सुजव छेः 

५५१९मी सद्मा संसत साहित्यमां यहु अन्धो राया नयी, 
न्ने काद र्चाया छेतेनी्नेमि र्य. संर १८०४मां णोऽ उद्य- 

"सागस्पूरिए् आात्रपंचाद्निका. स॑ १८०७ां सतरगच्छीय 
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पेमफीर्वियाखाना शांतिदर्ं-जिनहषै सुखवर्धन अने श्रीदया- 
“िह-अमयरसिहना शिष्य श्रीरूपचंद्र॒ अपरनाम श्रीरामविजये, 
भ्रीजिनखमसूरिना राज्ये जोधपुरमां रामसिंहना राज्यमां गोतमीय- 
महाकाव्य ११ स्गेमां (र्चेखुछे). # # #सं० १८१४ मां 
"उक्त ख० श्रीरामविजयगणिए, श्रीजिनरामसूरिनी जक्चाथी 
५गुंणमाल-परकरण( नी रना करी } 

प° &७५- घ, पा० ९९३ 

व्याख्याकार श्रीक्षमाकस्याण ‡ 

मूरुकारना गंमीर आदायोने स्टमजावनारी प्रष्तुत कान्यमन्थमी 

१ श्रीअभयरसिटना दिष्य तरिकेनो आ निरदेदा असंगत छे. गौतमीयकाव्यनी 
प्रदस्िमां आ मुजब उख छे. 

(तच्छिष्याः खुस्वर्दना अपि दुयार्धिदास्वरीयास्था 
"तच्छिप्योऽभयसिंदनामग्रपतेलैग्धप्रतिषठो मदा. 
"गंमीराऽऽर्दतशखतत्वरतिकोऽ्टं रूपचं द्राहयः 
श्ख्यातापरलामराम विजयो गच्छे स दत्ताल्यया ! 

वेद्ध गुणमाला प्रकएणमां पग आ सुजब स्पष्ट उदेव छेः 
शतच्ट्प्यविदितदया द्यादिसिंदाद्यवाचक्र विबुधाः 

^तच्रणरेणरजितमौटिरयं समविजयाख्यः ॥ 
आ षक्ते उदरेसोथी आ। सस्तु स्प याय छे, फे शरीषूपरचद्पाठक अपरनाम 

श्रीरामविजयपाटकना गुनौ नाम श्रीदयासिंह े.. ज्यारे अभयसिंह, ए रानातुँ 
नान छे. अने चे राजा द्वाराये प्रस्तुत प्रन्यच्मरे तिषठने प्राप्न करी छे. आ करणे 
„अत्र ्रस्ुत प्रन्यनी रदाखिमां ते राजाना नामनो निदेश प्रन्यरे कर्यो छे. 
आ युशमाया प्रस्ण भन्य्छर् पाठक शरीरूपचन्द्रगपि अपरनाम परठ्कधी 

रामथिजयगणिये जेसरमेरमां आनो सुदि दशमीना दिवे र्वयु छे. श्वपंचपर- 
मेषठीना वेम ज श्रावङ्नायुणेदुं वभेन मामां करवाम आन्तं छ. विर शं १९८०. 
मां भाप्रन्यतु प्रतर प्रकरन थयुं ठे, म्न्यनु श्योद्यमाण भाररे ३००० छे. 
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व्याख्या, के जे श्गौतमीयग्रकादना नामयी रचयेली ॐ, 
ते प्रकाज्ञ व्यास्याना स्चयिता पाटकशी क्षुमाकल्याणजी गणिवर् 
2, प्रस्तुत व्या्यामां व्याल्याकार महापुस्ये जति परिम रने 
मूखकारना स्गमीर शब्दोने तेम गूढ भावोने खूब ज सरद 
ने मनोरम पद्धतिपू्येक स्पष्ट करेर 2. साचे ज धौतमीय- 
काव्यनी श्युयत्तिना मार्गमां, जा व्याख्या स॒न्दरतर प्रकाशने पाथरे 
छे. आ कारणे प्रस्तुत व्याल्यालुं श्रकाशच ए समिधान वाखनिक ठे, 

भ्याट्याकारे, मूठ कान्यमन्थना अम्यासक वगैना उपकारनी 
इष्टये प्रस्तुत व्याल्यामां, मूलकारना आयने स्पष्ट करवानी खव 

काक्रजी रीषी छे. साये मूरश्ठोकोना शव्दोने स्हमजाववा भाटे, 
स्याकरणना सूत्रो समाम मूक्या छे. तेम॒शीभमिधान-चिन्ता- 
मणि जादि कोञचोनी सादी परण अवसरे अवसरे रांकी छे, भा 
भ्रकारनी विरि्टताना योगे प्रष्ठुत प्रकाश व्यास्या, काव्यना 
विषयनुं ज्ञान मेकववा इच्छनार जम्यासक वगैना; व्याकरण तेम ज 

कोश वेरेना गनो विकास करे. आ रीतिये द्रेक दिये 
भल्वुत व्याख्या, सम्यासी के विद्वान सै केर्ल कर्षण करी 
दके तेवी ढे, अने व्यार्याकारनी समर्थं विद्धा; मोद अनुमव- 
दीखता; तथा अनुपम चिवेचनाशक्ति; वगेरे सूचित करे टे, 

व्याल्याकार् पाठकश्री क्षुमाकस्याणजीना स्ताकारु यशर 

जीभनवृतने अंगे, प्रस्तुत प्रकाश व्याल्यानी प्रशल्िमां व्याख्याकारे 
खये फररः उठे परथी केट्ठंक जाणधा जेदु मापणने मनी रदे छेः 
जाविपेना विशेष येतिषगरतनी नेय, क्षैन सादिन संक्ष् 
इत्रिदामण्मां चा सुज ष्टे 
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धा ( १९्मा ) श्तकमां खरतरगच्छना शरीश्षमाकल्याग उपा- 
ध्याय थया के ञे खरतरगच्छीय श्रीजिनखमद्यरिना शिप्य असत. 

^धर्मना चिप्य हता. तेमणे सं० १८२९यी १८६९ना गाप्मां 
“अनेक अन्थोना दोहनरूपे सादी मापामां विचरण करेल छे. तेमना 
पमरन्थो आं छे: श्रीगोतमीयकान्य व्याख्या, सं० १८२०ां 
५खरतरगच्छ पडवरी, सं° १८२यमां चातुर्मासिक-दोरिका भादि 

१ जिनल्रभसूिना शिष्य नदि, पण जिनलाभसुरिना यव श्रीजिनभक्ति- 
सूरिना शिष्य भरीतिसागरना सिप्य अमरूतघर्म हता. छम उपाध्याय 
क्षमाकल्याणजी नी-खटृत खरतरगच्टपट्वटीपद्यसि-- 

` श्रीजिनमचतिसूरि 

जिनखामसूरि ओतिसागर् 

श्रीयतधरमं 

उपा° क्षमाकत्याण 
प्रीजिनभक्तिख्रीन्द्-[ख]चिप्या बुद्धिवारदेयः 1 
ग्रीतिखागरनामानस्तच्छिप्या याचक्तोत्तमाः?? ॥ २॥, 

“श्रीमन्तो ऽमुतधर्माख्यास्तेषां शिष्येण धीमता । 
छमाकल्याणुनिनः, ध्ुदिसम्पचिल्िद्धये"” ॥ 2 ॥ 

1 1 < तोर ये 

“संवत्सरे व्योमलृ्तडसिद्धि-कषोभीमिते फाल्गुनमासि रज्ये । 
विदयुदधपक्षे लिद्धिता नवम्यां, गुरस्वुतिर्जणिगडे नवाऽखो॥४॥ 

4 ४ [ १८३०]. 

खसतरगच्छ-पद्मवडी-संप्रद, बाबू पूरणवंदनी 

नादरयाखी, सने १९५६२ नी छपेटी पातुं ३९, 
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व्दुदपरयैकथा, सं० १८३९ जेसरमेरमां यद्ोधरचरित, 

५५१८४४७ मकषुदानादमां सुक्तसुक्तावरीदृचचि, सं० १८५०मां 

<्वौकानेरमां जीववरिचार् पर वृति". 

भसं० १८५१ परशनोचर सार्ध्यतक, सं° १ ८०षमां तर्कसंग्रह 

धफुक्रिका, सं० १८५०ां जेर्मेरमां अक्षयतृतीया अने प्रुपण 

५अछदिक व्याख्यान, जने ते ज वर्मा वीकानेरमां मेर्तरमोदरी 

व्याख्या अने सं० १८६९ (्री)श्ीपालचरित्रन्याल्या योनेर् 

ष. ते मरसामां योजायेला तेमना जन्य अन्यो नमि परमसमयसार- 

५विचारसंग्रह, विचारदातकवीजकः? समरादित्यचरित, सुक्तरला- 

५वृङीवृक्ति सदि 2. > 1: ॐ > 

<मापासाहित्यमां तेमणे जूनी मूजरातीमां गद्रूपे शावकनिधि- 

ध्परकादा नामने ग्रन्थ गुथ्यो छे. ख° श्रीक्षमाकस्यणे सं० १८३८- 

“मां पाकषिकादि पडिकमणविधि गचमां संग्रहित करी तथा प्रशचोत्तर- 

५साधेशतक मापामां च्यु". 

ए० ६७६-८०; पा० ९९४२९९९; 

प्रस्तुत संपादन अने प्रकारान : 
जा मौतमीयमहाकान्य व्याख्यासहित, माने प्रथम वार ज प्रसिद्ध 

याय छे. जत्यार भगा कादीनी पुलक प्रकाशन संखा दारा जा 

कृव्यमरन्य केवर मूट्मात्रस्ये भ्रकारानने पाम्यो हतो, उ्यारे शरी 

देवचंद सारमाई॑ जैन पुसकोद्ारं «ड संखा मारफते 

तिये प्लुत कावयमन्य व्याख्यासदित प्रसिद्धिने पामे चे. 

प न्प चुविविजिनयैसदनो तेमधे यक्त मापामां स्वय च, जे 

ईड प्रचदधितछ. ष ए 



शदे 

कौर्पण पुत्तकपकादाकसंखा के व्यकिना भरकारनकार्यनी 
से, ते ते पुलकोना संपादकना संपादनकार्यनो पण संबन्ध संक 
व्यये र्दे छ, प्रस्तुत पुस्कनां भरकादानकार्यनी साये संपा्दक- 
तरिके संपादनकार्यमां मारो संबन्ध जा मुजव संकव्ययोः-- . ̀ 

भात्रा ( बि० स॑० १९९५ )नु॑ जपाढ चातुमीस, प° प्र- 
मगुर्देवोनी शाक्ञा युजव शंवई रखाखाग-मूलेशर खाति थय, 
ते अवसरे पूज्यपाद परममाननीय चाचार्थदेव श्रीमद् पिजयक्षमा- 
भद्र दररि महाराजनी हिवद सूचनाथी य पुखकना संपाद्मका्मेमां 

मँ मेदनत ठीषी 

जा प्रसंगे एक स्पष्टता करी दं. सं्रदनकरर्यने चंगन ' मने 
तैवा प्रकारो खास अनुभव नथी. आ कारणे, आवा अन्यो 
संपदनकार्यं मारे माटे सा विपयनी नवी श्रूमात गणी रकाय. 

हं जाणु दु; कोुप्ण अन्थनुं संपादन के संशोधन वरेन 
करय, ए जगत्यनी जुवाबदारी में गणाय डे. अति सावधानी; 
अघुक भदेनत्त; थने सर्वत्ोयुखी बहुश्रुता यगेरेना सुन्दर सद्- 
कारना योगे अन्थनुं संपादनकाय सफ यने संतोपम्रद यनी के 

जो के पस्बुत काव्यगन्नुं संपादनकार्य, , या उच्तर सिति 
न परदोषी शक्युं होय ए समाग्य 

छतां य भ्रस्त संपादनकार्य, जे विद्वान जनसमाजने संवोषी 
शके ते रीतिये ययु छे, तेना जादिक्रण तरि पूजनीय शान्रर्वि 
समथ विदान आचायेदेव श्रीमदू विनयक्षमामदरपरी्रनी 
मह्न छे. देखओशीतमे वि्ार -खनुमव, प्रद प्रतिमा यने 
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सास तकेदारी आ जणेयना हुमेडे मार दाये आ रीतिनुं संमादन- 
कार्यं थ शक्य छे, 
` सर्यतयाद आ अन्थना संपादनने अंगे, दखटिवित ग्रेसकोषिी- 
योनो आश्रय ठेवायो छे. ञ प्रे्केपीयो संखाना खवैतनीक मंत्री 
जीवणर्चद साकर्च॑दं शवेरी दाराये मने भाप थ इती ते, तेम 
सस्यार गाड कारीथी प्रकारित्त थयेर मूल्समन्थ पण साना 
संदोधननी वे्रये नजर समक्ष राखवामां अव्यो हतो. आत्णेय 
ग्रतिज सामान्य रीतिये अर्थं छद जेवी दती, आ कारणे मदैनत 
उ, वस्तुसंकटनाने स्क्यगत करी यथामति परिमार्जन करवामां 
म्य र. चामं व्यं ज्यां संशय जुं य, घों कष 
वगेरे मूफीने असुक सूचन क्यु छे. काशीना मुद्रित पुखकमांनी 
केटरीकं स्छस्नाओ, संदिग्वताभो वगेरेनो निर्देश अत्र कामां 
आन्य छे. मवसंरे आवद्यकं रीष्पणी एण कटवामां यावी छे. 
कैटटीक रीपपणीञ मूठ प्रतिमां हती ते पण अ मूकवामां 
वीरे, 

`` आ प्रकारना संपादन पटी, श्रेष्ठी देवर्चदं लारभाई तैन पुसको- 
दधार फंड संखाद्रारा प्रस्तुते ोतमीय-काव्यम्रन्य व्याल्यास्हित 

अरकादानने पामे छे. आ प्रकायननी यार्ड; येष्ठी दे० खण 
ञैन पु० प° संखाना प्राणमूत् व्यवखापक मनी शवेरी जीवणर्चदं 
साफरचंदनी मूगी व्यवसा, यथाकति आपमोग, यने संखाना 
शरकानकार्यने जाग वधारवानी काजी; आ तरणे य वह्ुमोनो 
मे कारणमूद छे. घा कारणे आ प्रकायन घा रीतिये विद्वान 
अनेछपान समक्ष रज् याष. 
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मारा पूजनीय परमोपकारी परमशासनप्रमावक परमगुर्देबोना 
अमेय उपकारने हं आ अवसरे याद करं छं, के जेजओनी असीम 
कृपा्िना योगे हुं रलत्रयीनी आराधना यथाशक्ति करी शतु 
छु. भ्स्ठत संपादनकाथेमां मने पूरणी हितमावथी माम॑दर्दन आपनार् 
पूजनीय शासनपमावक आचार्यदेव श्रीमद् विजयक्षुमामद्रषरी- 
श्वरजी महाएजजीना ए वात्सस्यमाकने हुं केम मूढी शकु १ 

भ्रान्तेः परेसदोप, ्रुफखुधारणानो दोष के अन्य अन्ञानताजन्य 
स्वरना आ अन्थमां रदेवा- पामी होय तेवं परिमार्जन करवापूैक 
विद्वान जने भभ्यासी वै आ काव्य्रन्थनुं जध्ययन-ध्यापन 
करी, श्रीजिनकथित श्युतधर्मनी आराधनामां पोतारँ वीर्यं फोरो 
अने आसक्रल्याणने साधो ए. जभिरपा. 

वि० च १९९६, ¬] पूज परमशासनपमावक आचार्यैदेव श्रीमद् 
श्रवण शा पूरगिमा, { , विजयरामचन्द्रहूरि-विनेयाणु ` 

जेनशछा-ठेकरी, 
स्यंभनतीे.[ खंमात्.| . सुनि कनकविजय 



ओढ देयर्चद खाखभाई जैनपुस्तकोद्धार फंडना कार्यकसे 

यूस्दी्मडल 

(१) भंद्धमाई साकरचंद् वेर 
(२) नेमर्चद अभेर्चद जे, षी, 
(३) नेमच॑द गुखावच॑द देवर्च॑द् 
(४) हीरामाई मंमाई श्षवेरी 
८५) साकएचंद खुशारचंद श्षवेरी 

उवैतनिक मेती 

जीवणर्चद साकरच॑द प्वेरी. 



-प्रस्तावनाः~ 

मन्याम्मोरहवोधने दिनकरिद्यस्मा मूले 

मोदान्तानतमोमरं वियटयन् यो धर्मराज्यं व्यवात् ॥ 

यश्ाद्वाय निनाय जन्तुनिकरं खगीपवगीखयं 
स शीवीरजिनेश्वरो मवतु धै सद्वस्य टि प्रिसे ॥ 

-मारतीय-तादिल्यम्- 
मङृतकाव्यविपये प्रााविकं क्रि्ियावेत्निवेदयामि ततः पू 

मारत्तीयसादित्यख खरूपाऽनिवेदने न क्रिट भ्रकृतसंदमैयुद्धिरमवेदिति 
परादित्यखास सरूपो निवेदयामि -- 

मारतीयं फिर सादिव्यं विश्वप्ताहिव्यम् । यादव सादित्यात्वु- 
दरदृरबतिप्वपि देदोपु-- अन्यान्यमापामयानि सादियानि कुत्रचि- 
जननमवापुः, कुत्रचिच्चातमनः संस्कारमकार्पुः । दृान्तद्टपेण 
यृदताम्-- आयीवर्त ए्वाविर्मूत्ादू वीद्धसप्रदायात् कर्ठिश्चन समये 
तेते मन्थाः प्रदुर्मूताः, यदि न केवरं मारतवयं एव यपि तु 
समुद्रपरमारविप्वपि देरोषु टोकानां दये खीयः परमाव प्रतिष्ठ 
पिततः । येषां प्रमाचेणानुप्राणिताः सिंदस्र्म-बीन-जयप्राणदेीया 

वौद्राः मलकषमेव नः प्रमाणम् । 
न॒ केवस्मेतावदेव, मारतीयसारलतमाण्डागारखाटीकिकरत्- 

च्छरया प्ररोभितददया निर्िमेषीकृतनेतरद्धयाश्च जन्यान्यदेदया 

विद्वांसः सुमहता परिथमेण मारतवरपे समागत्य त्रान् मन्थान् 
ठिरिखः 1 उन्नयेम्यः पण्डितेभ्यशथ परित्वा खलमायायां ठन्. यन्था- 
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नन्यवादिषुः । सुप्रसिद्धं किर चीनदेदीययान्रिणां बुएटत्ांग-'इत्सांग- 
्रभत्ीनां मारतयात्रावणेनम् › यत्र हि ते समागत्य मारतीयं सादिलं 
महता ओोरेण खभापार्या निन्युः । एतदर्थे कियान् प्रिधमः 
सोदसतैः, कियती दूरयात्रा चाऽनुमूता, कियन्तः पण्डिताश्च 
सप्रयोजनसिष्यर्थसुपासिगसैः, इत्यायध्यवसायलेपां यात्रावर्णने 
इस प्ैतिदासिकानाम् । फठमिदं तस्य संपत् -- जार्यावतीदू 
नैौद्धसादिले बिख्य॑ गतेऽपि तत्संबन्धिनो वहवो अन्थाश्चीनमपर- 
याऽनूदधिताः साभरसे चीनदेदो समुपरुभ्यन्ते । नैरत् किरु मारतीयानां 
खसादिव्यकीतिकीर्तनं खसखजल्ितम्; जपि तु ददयुगख सुम 
थिताः प्रामाणिकाः सादिलयानुरागिणः गश्चाच्यदे्चीया एवं तरेषु 
सादित्यविवरणपुप्तकेु वं सडिण्डिमपोषसुद्ध)ोपयन्ति । एवं 
सति भारतीयपरादिलयेन चीनसाहि्य्य कखचिदंशसख जननं संपादि- 
समिति न किं वङ्ु शक्यते सेवं च मारतीयं साहिल 
विश्वप्ताहित्यमिति न फं साधयितु प्रमवेम £ 

पाश्चास्यदेदीयेरसत्साहित्यादरैनशासाणां न्याय तक )शाखख 
उयौतिषादिविपयाणां च खमभापायां चतंमानसमय एव समावेशः 

छतो यदि साप्रतिका उमयमापाविद्धासः प्लक्षं परिजनते । 
च्वारिशद्व्म्यः पूर तकौदिविपयपाठमाय नासन् समुचितः 
समपेक्षिताश्च भरन्था ईग्किशमापायाम्) परं सपरत 'लजिक् 
(०) त्रि्रयस्य शय्यकरमः ( ०८५७०) सतप्ररूपेण नियमित 

1 ^ “शपा (ाकथाहटह वृदरल्ड दा काचा 
पपत 1890, धात 8180 धऽ रिल्त्ण 8 ज छएपवतापड 
7०1९8 79 [002 एक् 488. 
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सखेरारममापायाम् 1 किं नेदं मास्तीयसादित्यादपरसादित्यख 
सं्करणं नाम £ यपि च--ससुद्रपरपाखर्वियु देदोषु यलत्ता- 

दि्ये,पजीवनेऽपि किं मारतीये सद्यं विधत्ाहिलयमिति नासाः 
भिदं शवयेत ? २ 

-चंनसंप्रदायः, तस्सादहिदयंच- 
कारणमस्येदमेव - यदत्र साहित्यपचारक्रा मदापुरुगरसथा प्रमाव- 

द्ाछिनः सममून् येषामनुमावात् सादिलयमेव क्रिम्, समम्रो देय 

एव स्यतः प्रमावाक्रान्तः सममवत् । सकख्नगति प्र यःप्रचाराय 

परितो घोपिवडिण्डिमो हि वैनतंभदाय प्व शृतम्, । भत्र हि 
ततचाटश्ा महापुल्पाः परादुरारन् येपाुपदेयाश्चरिवामि च जनताया 
टये मत्रस्ेव ममावसत्पादयामासुः । येन किङ मनीषिणा पश्चपाव- 
{त्ज्य तेषायुपदेदः शद्धयाऽश्रद्वया वा परिगरदीवसे वसदि 
वरनुगामिनेो ब्रमूनुः, शद्धानेन च ठानू नियमान् खीचक्रुः । 
र्यावतंस् कोणकरोणे साैतसंमदायस तिजयदुन्दुभिः क्लिश्वन 
प्ले यत्समन्तान्युखरिठो वमू तस्य किं नायं स्पष्टो शवु्चख 
पमैख साहित्ये तादयी दकिरासीत्, यत् मार्मिकननताया द्ये 
अञ्ुण्मं पमावं प्रसफुरसुलादयामास्र £ यवदयं शरोतरहदयवदीकारे 
उपदे भाघ्यासिकं चलम्, चाखव्यसंपत्, सत्यं श्रद्धानं 
ने्यादिकं कारणम् , किंतु एवविर्मदयापुस्पैः प्रचारितं सादित्यमपि 
उाद्श्मेव भरमाव्राछि मवति यल हि दयतो मनै छते मनन- 
कुरन्तःकरणे अवयं स थद्धानलोदयो मवेत् 1 

अनघर्मेण अद्वानानां चिवमाघ्ये ते ते मन्याखे सै उपदे्ाच्ानि 
तानि सायनानि च संपादितयनि येषां प्रमावो न केवरं मास्ते एव, 
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जपि तु मारतदूरवर्वदैदेष्वपि कदाचित्वैरं पराचरत् ! देश-कार- 
शासकादिमदिन्ना सांप्रतं यचपि विपरीता परियितिस्तथापि 
मारतेऽसिन् जन्यान्ययमीपेक्षया जैनधर्मख् कियान् भसारः, क्रयद् 
रवम्, तदुयायिषु च क्रियत् शरदधानमिति न वरणनविल्तरमर्ैति ! 
स्थूटरूपेणेव गृतताम्-- यद् व्यावहारिककारकत्रेप्येव जेनयमौलु- 
यायिनां कियान्. मागः कीररेव्य प्रमावो नाम । 

जस्तु, कारणमेतस्य प्रमावश्ाछिनः साहित्यस्य प्रचारणमेव 
सर्वोपरिगम् । यख हि धर्मस सिद्धान्तो निरदु्टो वरीवर्ति, साहिल 
सं भरमाक्संपननं च मवति, स एव धर्मः प्रसरति, ठेोकेयु श्रद्धानं 
च कमते, चिरकालं च॒ लेकाल्ये विरति । नैनसादिवि त इमे 
गुणाः सुस्पष्टं प्रमाणिता भवन्ति । एतदर्थं न ममाणान्येपणख 
परिश्रमः सोदव्यो भयेत् । भवयक्षमिदमेव श्रमाणमल्ि यदसहयेषु 
वर्थेयु व्यतीतेषु, तलमचारकेषु दासेषु नषु, प्रयुतं विपरी त- 
धमानुयायिषु दासकेषु वर्तमानेषु, किं देरो किं काले पत्रि स्थतरैव 
विपरीरपरिखिताुपखितायामपि सपरत जैनधर्मः वैरं बिद्रति, 
मोदते अन्यान्यधमपिक्षया चहुं यट्शाठी च । फिं नासय कारण- 

मिदम्, यदेतस्य सायं प्रसुरं॑प्रभावशारीति £ यासन- 
सत्तायां उश्चायाममि यत्कस्चिन्मतल्य प्ररितः प्रचारो द्यते तत्र 
तदीयं सादित्यमेव कारणमूतम् । सादिव्यं हि य्यतीतेष्वप्यनन्तववेषु 
अश्चुण्णवरमिषे सर्वतः खपमावं प्रसारयति । 

-जैनकाव्यानि- 
सादिव्यपदेन "ङिररेचर (1६5५८१००) पदवाच्ये तदीयं वाव्य- 

यम् ( टेखतष्ठावः, प्रन्थसमूहो वा ) गृष्ते } साहिद्ये च यथा 
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नियम्रन्थाः पुराणानि सूत्ग्रन्थसङ्खातो न्यायःव्याकरणादिप्रमाण- 

अन्धाश्च परिगरहन्ते तथा काव्या्यप्यतरवान्तमैवन्ति । मर्मविचारे 
ठु -- पधाने खानमधिवुर्वन्ति । रोकानुरञ्चको रमणीयोऽ्थः, तदु- 

ऋः कणेखलदाः शब्दाश्येतससद्वातात्मकं टि कान्यं भल्यायते । 
काव्ये हि खभाधु्णर विद्रोहिणमपि जनमारमवद करोति । खिन्न 
मपि दर्यं प्रसादयति, प्रतिकररप्यतुकूलमापाद्यति 1 धर्मख 

तस्तिद्वाम्तानां च प्रचारे कठिनकठिनाः परमाणग्रन्था वाद्अन्थाश्च 
कदाचिन्न प्रभवन्ति 1 तेषां हि राक्तिसद्रहणसामर्थ्यशारिपु बिद्र- 
ससेव परिजृम्भते । विद्वांसश्च खखमते ददामहाठिनो मन्ति ! 
खत एव॒ तेषं ॑पुरतः खधर्मबिवादसखोपखापनेन न तावत् 
परमीक्षते । 

; ये बु सामान्यमोधशालिनो भवन्ति, येपां च दयं जिक्ञासा- 
परवद भवति, ज्नाभेष्रिपासा च येषां ददम जागि, किनि 
निपथे येपां संशयो दुदेति, कमपि विषयं जातुं कौतुकं वा भेपां 
भवति ते हि मा्भिकरूपेण योविताः खरपायातेनैव 'व्व्यविपरय 
गन्ति । यदि च वक्तव्यविषयः सत्यः प्रमावशाी च भवति तर्हि 
सर्ेदाऽ्ै ते तदलुयायिनोऽपि मवन्ति । एदविधानामधिकारिणां 
बोधाय “कान्य् एव सर्वतो ठन्यसाफस्यम् । छिष्टम् अमनोनीत- 
मपि गुडजिष्दिकारूपेण अरहीतुमेव कान्य जन्म । , काव्यं हि. 
भोदु्ष्दयम् नुरञ्ननपूैकं सवशे छता ततस्तदनन्तरं लोपदेशः 
तसन् संचरति "। एतदेव अमेयानाममिुखीकरणं { नाम । 

' अप्तु नाम नायं भरिषयो बिसतरमरईति । ५. ए 

मेनसपदायस्य साहित्यं तत्रापि च काव्यदिभागो न॒ कश्व-. 
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चिदपि संप्रदाय साहित्याभ्यूनतां स्ति, जेनविद्ठद्धिरमेकानि 
गच्-पयकाव्यानि भ्रकटितान्यद्यावधि येषां हि प्रमावच्छन्ना न 
केवरं जेनधमीनुयायिन एव, अपि तु अन्यान्यधर्मग्राहिखा अषि 
कान्यमाधुर्यग्धाकेषु समरसं प्रवर्तमाना हश्यन्ते । भरत्यक्षं प्रगणमि- 
दमेव यत् शेव-वैष्णवधमीमरहिमिरपि यिद्वद्विरातपुलकमालाघ जैन 
काव्यानि परमादरेण संगृहीतानि, यपि जैनपुलकमारामु शैवादीनां 
काव्यानि न कदाचित्छष्टानि । शव्यं मिर्णेयसाग्रयघ्रारयेन 
चहोः कालासपूरै या (“काव्यमाला' नाप्नी अन्थमारा (5०१९७) 
मरकाश्चिता यस्या हि पारेभको महामहोपाध्यायः १. श्रीदुगीमसाद- 
दामीऽमूत् । एतस्याश्च पुकमाखयाः संसृतसाहित्योपरि यनपाकर- 
णीयमूणम् 1 यतो हि कान्यमाखयां तक्चादशानि पुस्तकानि म्रकाि-~ 
तानि येर्विना सं्ृतसादित्यमन्दिरस मूयानंशः शत्य एवासीत् । 
कव्यमासप्रकाद्नात् पूरं प्रायः प्च मदाकाव्यान्येव विद्वसो 
जानन्ति स । किन्त्वनया पुस्तकमाल्या मरङ्कार-नाय्य-नारक- 

कान्यादीनां ते ते अन्थाः प्रकारिता यान् दृष्टा समग्रं साहि्यजगत् 
चमत्कृतमभूत् , येश्च संस्छतसाहित्यमिदं याव एव दोभाशालि 
संवृतम् । 

एतस्याः काय्यमाखया मूयानंो जैनविदुपां केखनीप्रसूतः 1 
श्रीती्ङ्कस्वरितानि चन्दरममचरित~-नेमिदूत ~ नेमिनिर्वाणादिका- 
स्यनेकानि यथा म्रकटितानि तथा धर्मशर्मम्बुदयादीन्यपि भकादं 
नीतानि ` 1 साक्ात्खोत्रमन्थानां शीमक्तामरस्तोत्रदीनां घु मिव 
एयगेका प्रकाशिता येषां कृते तस्या एको 'गुच्छक -एवे प्रथं 

निमुम्फनीयोऽमवद् | एवमेव गब्रकान्यानि यशखिल्कवेम्पू ~ तिर्क- 
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मज्ञरीभरमृतीन्यपि काग्यमादयां परकादिवानि नेनपण्डिवानां साद- 
सत्यैमवसूचकानि 1 पएमिः कब्थिसोकानुरञनपूर्वकं धर्मशदयान- 

प्रचारस्य ेनसिदधान्तप्रकाशनस्य च कार्यं ` करिमायीवर्ते न कृतम् ? 
प्रक्ष भमाणमिदमेव -यत् कान्यमाखा विना जनका्यरपर्ैवा- 
अनिष्यत् । खयापि च त्तेषां कान्यानां प्ररोसका न्यान्ययर्मनिष्ठा 

अपि काव्यमासवाचका विद्वांसो बहुः श्रूयन्ते । इदमेव हि 

काव्यनिमाणस्य मन्ये साफर्यं नाम । 

-आओमौतमीयकान्यम्- 
कृतमिदं कान्यमनेनैबोदेश्येय जनसारखतमाण्डागारे रलमिव 

चमचुरते 1 ओेनसंभदायं भति मरमेयानुन्युलीश्ग् , यर्दिसा-दया- 

त्रतातुगाभिनां शद्धानं दीकर्ुमेव च॒ कविगगनचनदरेण श्रीमवा 
माटकेन रूपचनद्रेण तदिदं काच्युपनिवद्धम् । नामतच््रदिदं काव्यम् › 
तु जैनसंप्रदायरदस्ययोघने प्रमाणमन्या वददेगरन्था वा यावन 
परमयन्ति उतोऽप्यधिकमिदं चनुदारीरं मदाकान्यं॑सिद्धान्ववोधने 
सम्थनूः ममवति । खत पतैतदरथकृते समोधं साधनम्, वाचकलोका- 
नाममिगुखीकरणाय सरफरमुपकरणम्, ` सार्ेतमतपरचारणाय च 
म॒रवेतः प्रमावदरालि शसं नाम । 

पतसिन् ̀, हि योतृणां मनोरल्ननाय ॒पूरयुपवनयोमाब्भे- 
नम् पद्कलुवर्णनम्, समवसरणसुपमावर्भनम् › 'पवदादिका 
विषया; प्रगुम्किाः कनिना । तयनन्ठरं चु साङ्दुदेदयमेव 
( अथर् नसिद्धान्तवणेनम् > उपकान्वं मवति 1 काम्यगगनरवेः 
भरीस्पचन््रकवेः कविठानिगुम्प्नपाखं तथा तिद्ते येन दि 
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छचि्टोऽपि विषयो नीरसोऽपि च वर्ण्यो छेकानां हृदयावर्जनक्षमो 
मवति । कसचन संप्रदायख पभमेयवर्णनं सिद्धान्तयरिखायनं वा न 
किर मनोरञ्चककथेव शोकानां हदयहरणे भमवेदिति जानन्ति 
सर्येऽपि । किंतु श्रीमतो रूपचन्द्रगणेः कवितनैपुण्येन छष्कापि 
सेयं तिद्धान्तव्णनाऽऽरमदी तथा संवृ्ठा यथा मनोयोगेन वाचवि- 
तुरन्तःकरणमवद्यं तदमुगामि मवति । अयमेव कवेः कवितायाश्च 
प्रमायो नाम । एतेनैव हि कान्यख साफर्यं परीक्षितं भवति । 

परमेयानाुपदेशोयेव हि कान्यानामुत्प्िः ¦ यत उक्तम् -- “कार्यं 
यदासेऽरथकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । सयः परमिरैतये 
कान्तासंमिततयोपदेदायुजे'" इति । ततश्च श्रोतारो मनोरनपूर्यकं 
वक्तव्यनिषयानुगामिनश्चेत् संपन्ते तर्हिं , सुस्पष्टमिद सफरं 
काव्यं नाम । 

-कान्यय वर्णनाशैली- ५ 
चतु-उपवनादिवर्णने ठु कवेर्भुरा रचनाऽस्येव, परं सिद्धान्त- 

तच््चवोधनेऽपि सैव कवेः शठी एकान्तमावेन भ्रचरुतीति महदेव 
भीरं कवयिदुः । दद्यताग्-- गौतम ९ नदरमूतेः) संरयनिवाः 
रणपूर्ैकं चारित्रपवेद्याय यदिदं मगवतः प्रकथनयुपनिबद्धं तख 
प्रारम्भे, -- 

“यदं संशयच्छेद सर्वत्रं मां प्रतीहि तव् ।* 

श्यरभ्य ( धर १४०१ छो° १४९ ) सप्तमसगैखान्तपर्यन्तमति* 
गहनो विषयो वर्रितोऽलि । त्र हि यासपदसख साधनं छतम् । 
पाश्चात्या त्मिका जातमपदाै नाऽधुनापि मन्यन्ते । बहवः 
किचित् किश्चिन्मत्वापि न मन्यन्त एव.। वदव्सवु --यु्या न बोढुं 
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शक्यत इति निरस्ता सवन्ति । एववियगहनस्याप्यारमनिपषयस 
कव्येऽक्चिखथा वर्णनम् , आत्मन्या सिद्धिः छता द्रीददयते यथा 

काल्यवोधशक्तिारी जनो निःसंशयं उत्त्मोधने क्षमेत । षीरेण 
मावता गौतमस्य हदयगतः संखयः खमदिन्ना परिन्रातः । जरीद् 
गओौत्तमस्य हदये वेदवाक्यततत्वानयेवोधाच् संदेहः । तस हि खयाखा- 
यारमातमनः सायनं निःसन्देहतया हदि खिरीभवति स । 
यतो हि आसमन्ञाने न प्रत्यक्षं भमाणं मविवुमर्हेति ! पाद कविः -- 

ˆ ^प्रलयक्रेण परमाथेन मद्वु नेव शक्यते ! 
इन्दरियम्राघ्चताभावाचसान्नालि खपुप्पवत् ॥ १८ 

एवमनुमानमपि तत्र न प्रमाणं प्रमवति | यथा-- 

५ छृानेधूमवलिक्ग करिमप्यस्य न रम्यते । 
यरसंबन्येन जीयोऽयमदटोऽप्यनुमीयते ॥ १९ 

सलुमानं 'हि हिद्ेन ( देना ) लिग्गिनः ( साध्य ) संबन्धे 
सति (यथा धूमस्य यदहिना सह कार्यकारणमावसंबन्ये सति ) 

पष्यति । तथा लासनः विद्धं न द्दयते येनाऽनुमानं मेद् । 
ननु चेतना भातमनो छिङ्गम् । न हि आतमानं तिना चैतन्यमव- 

तिष्टते। अत्त एव चैतन्येन रिक्िन जातनोऽमुमानं खादिति 
पूवपक्षमपि निरति कविः-- 

जस्तु वा चेतना रिदं संबन्यस्त्नयाऽल् च 1 
प्रत्यक्षो नेक्षितः कापि भाक्, तदः कानुमेयता १॥ २० 

एवंभकारेण -- अनुमानसुपमानं शब्दादिकं सवेमपि भमाणजात- 
भालमनः साकषात्ताप्रथै निरखति भीमदययीरो मगान् । फं बहुना 
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इ्द्ररूपं वेदाए्यं प्रमाणमपि यद्र गौतम ह्ये जागर्ति स 
तदपि मगवता निरखते ! यथा -- 

% प्रस्परवियेधिन्यागमानामपि भारती । 
बृहस्पतिर्हि मूतातिरिक्तं जीवं न मन्यते ॥ २६० 

(प्र० १४८) 
. एवं किर आतमनः साधनाय ये ये उपायाः प्रसिद्धा आंखे 

सर्वेऽपि "निरस्ता तत्रभवता वीरभगवता । समाधानाय अप्रमवन् 
महाविद्वानपि मोतमधित्रीयते स, -- 

५ श्रुतेति मगवद्वक्यं गौतमोऽन्तश्वमक्छतः } 
अहो! सर्वे एषोऽस्तु दष्याचिति विद्युदधधीः ॥ २६१ 

(प्र« २५३) 

एवं प्रमाणवले गर्वितस्यापि गोतमख सर्वमपि ज्ञानबरं निरस 
सुकतिमिरातमपदा्थख साधनं शिक्षयति ओीवीते भगवान्.-- 

^ सुखदुःखे खसंवेये प्रत्यक्षे मवतो यदि । 

शृणु गौतम ! संदेदविज्ञानं किं तया न हि ॥ ४१ 
विज्ञानमय एवं हि प्रयक्षो जीव इष्यते । 
भ्रमाणान्तरसाध्यत्मसव्यसिन् विचार्यते ॥ ४२ 

(प्र १५५) 

अर्थात् तव सुखदुःखे नेव सेच, ततश्च भ्रयक्ष्ञानविषये । 
एवे 'तव हदये संशयोऽपि जामर्येव, यतो हि संदायवशादेव तव 
व्यामुद्यति । एवं च युखटुःखानुभवस् शीकरे, संगयनननल' 
च्ीकारे तिद्ध एवाहम । यरो दासां चिना नानुमवः) न 
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चात्नानम् 1 यत एव विन्नानमय जाला स्पष्टं सिद्ययेतरेवाय्ययः ॥ 
एवमेत -- 

५ जर्मलय एकोऽपि त्रियं तरैकाटिकीं स्यन् 1 
प्रलयो दयते, जीं विनाऽ्टंमत्ययः कुतः ? ॥ ०३ 

श्ररीर एव चेदेष पत्ययो गर्ते ठदा.। 
तद्वस गरीरेऽपि सचय न मते्कथयू ॥ ९? 

(ए १५७) 
दत्यादिमिरन्यामिरपि य॒चछिमिः सात्मपदार्थख साधनं वोधयति 
मगवान् श्रीमदावीरः । करं बहुना, ये ये विषया वेद्रादितोऽपि 
मतमस्य हदये सम्यग्रुेण प्रमाणिता नासन् तेऽपि सरवे गहनविप्या 
श्रीवीरिण सगवतता तथा बोधिता यथा न केवटे नौतमश्चत्रित एवः 
पितु, 
५५ इत्यं संदायवातकानि वचनान्यापीय वीरप्रमोः 

सर्यत्त्वमिद्ाधिगर्य जगतामीश्॒त्वमाटोक्रय च 1 

विष्टात्रद्रतैरी परितो मिय्यालमोचभ्डित- 
श्चा प्रनिबेग्र सर्वैविरतिं तीरयाम्णीर्नौतिमः ॥ ८१०० 

(ए १७९) 
एवमेव गैत्मख (इन्दमूतेः) आदुः समिमतेरपि मनोगतं 

संदायादिकं न्ञात्रा तं तयोपदिति यथा सोऽपि एतसमावाच्छनो 

मवति 1 असिन् प्रकरणे कर्मण एव स्वेतः प्रसं समर्थितम् 1 
तदपि ठथा य॒क्तिमिर्यया ताः समधिगम्य मवेयुः-- 
“सायनेचिह समेषु विगरोषो यः श्टेऽदि स च कारणयोगात् 1 
रीखन्युपु समे य एकः द्यामटः स विपमायनदेतोः 1 १५९ 

(घ॒० १८७) 



२८ 

" अयमपि तथोपदिष्टो मवति यथाऽन्ते -- 

“सण्डिकैः सह शिवोचितमा्गे सोऽभ्निमूतिरपि दीक्षित आसीद् ॥ 
एवमनयो््रात्रोरषुबन्धुवीयुमृतिरपि देद-जीवयेर्मेदं रोचकयुक्ि- 

भिस्पदिष्टः । यथा हि-- 
५ यत्सुराङ्गसमवायसमुत्था 

क्षीवता न प्रतोऽश्चति किंचित् ॥ 
चेतना क्षिति-जटा-ऽनसख्वायु- 

व्यूहजेयमिति चेतसि वेत्सि ॥ ३९ (प्र° १९८) . 

दूति शङ्कायाम्, -- 

नया च शक्तिरसती प्रतिवप्तु सा कुतः समुदये सदेति । 
चेदिदं न, सिकतासमवये किं न तैकजमनं जगतीम् ९॥ ३६ 

(प्र १९९) 

इत्युत्तरमाह । अथौत् ययेकसिन् वस्तुनि असती अपि चेतना 
चस्तुसयुदेये खतः समुदेति तरिं सिकताया प्फैककणे असदपि 
तेर सिकतासमुदये कतो नोवययेत £ सतो देहे मूतसमुदयजा 
चेतना नाखीत्यादयः । 

तदनन्तरं व्यक्ताचार्य-सुधर्मोपाप्यायमण्डितलामि-गोर्यपुत्र-मक- 
म्पितोपाष्याय-मचट्रातृ-भेतायीदयो विभित्रसंपदाये रुव्यप्रतिः 
घुमदान्तो विद्वांसोऽपि तथोपदिष्टा यथा ते सक्तिपरवकं ओनागम-- 
दक्षां जगृहुः, ये मगवदमुप्रदेण गणनायाः सन्तशयतुर्विषसद्घं भति- 
मोधयन्तो मुक्तिपदं प्रापयामायुः 1 एतेपामुपदेदमसदेन देवाना- 
मलत्वे, नारकादिसता, धमोऽपर्मव्यवखयादिकं च तथा स्पीवाभि- 
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रुपपचिमिः भतिपादितं मथा साधारणब्धुत्पचिशचास्यपि जनो भूटान 
पिषयानिमानल्माऽवदुष्येत । 

कविञ्कुटमाणिक्यचन्द्रेण॒श्रीरूपचनदरेण इतिहासोऽ्यं तथा 
मह्वश्ाछिन्या पद्धत्या प्रगुभ्फितो यथा विरुद्धविचारशालिनोऽपि 
जनस्य नागम धरति महचवुद्धिष्दयेत् । यंतो हि गौतमो मद्य 
विद्वान् वेद-वेदाङ्गद्वासप्ततिकटादिसमग्रजञातव्यानां पारंगम मासीत् › 
यश्च रिद फीडाऽऽसक्तोऽपरि रव्ददाखवेदिनां मूर्मणिरम्त् 1 
उक्त हि- 

५ पुर्ः्रोऽसौ पदरवोक्येदिना- 
ममूच्छि्ुतेऽपि ख्टन् खटीख्या ॥ 

ततो द्वयोर्गपितिसर्ैराजयो- 
` रयं सृतीयो सुवि पृञ्यतापदे ॥ १५ 

(धर० ८४) 

यो वेदोक्तकर्मकरापे जन्मतः रशब्दश्चाटी सुनिपुणश्चामीत् › 
यख वैतादस्यटैत्रिकी शक्तिरासीद् सोऽपि महापरमादो गोतमो 
चीरजिनेश्वरखय वचनाष्रतेन सानन्माऽभ्यस्तं मागं परित्यज्य 
तैनागमे दक्ितो वमू † ततः सांपतिकविद्धन्मानिनां तु जेनमत- 
खण्डनाय को वा दम्भः खात् 

एं किर जेनागमविजयदिण्डिमं स्वः भचारयन् महाकाव्य- 
मिद् यथा धर्मर्मोघनायाऽखम्› तथा श्रद्धानददीकरणायापि 
पयम् । विचायैवमिदानीमम्य काव्यस्य साफस्यं भारिकः । 
काव्ये हि शिकणीयान् खामिष्ठखीङत्य चखाभियितमुपदेखविपर्यं तेषु 
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प्रचारययेव काग्यनि्मणस सस्यमुदेश्यम् । तदिदमुदेश्यं॑खखुट- 
मेव पूरितम्, यतरो हि जैनागमघ्य ताच्िक्छुपदेदं श्ुला वैदिकरा- 
दिमगेषु सु्यः, स्वेतः प्रसिद्धपाण्डिव्या अपि महाविद्ासोऽतर 
श्रद्धाश्ाछिनिः संपयन्ते 1 एवंविध एव प्रमाबसतीरथङ्करमदिन्ना 
प्रचारितः, अयमेवातिश्षयो महावोरादिवाणीनामिति सुद्रखषदेशः 
कव्येनानेन वाचयतां हदये दृदीक्रियते । उनेनोपदेदोनाभिसुखी- 
मृतेषु परमेयेपु किं न साफट्ये महाकान्यखाऽख £ ` 

तदिदम् पाटकश्ीक्षमाकस्याणगणिङृत॒श्गोतमीयप्रकाशाए्य- 

व्यास्यासहितं श्रावकानां ज्ञानद्दीकरणाय संम्रति महता परिश्रमेण 
श्रकारेयते 1 रीकेयमतिविशदा, अतिसरखपद्धत्या सान्वयं ग्याख्यान- 
सुपस्थापयति । सेकप्रसिद्धघ्य पणिनीयव्याकरणखानुसरेण च सर्वत्र 
दान्दसाधुलं योधयति । संप्रदायिकमावदयं तत्त्वमपि खाने साने 
सेय सरुचिरया सरण्योपदिदाति । खले खले श्रीदेमचनद्रसूरीणां 
विदोपावद्यकवृत्यादीनां चोद्धरणान्यपि टीकायामसखां दत्तानि । 

कान्यमिदं कसिन्. यने कदा निर्मितम्, कश्यायं कविरवी 
खूपचन्दरकविरिव्यादिकं विवरणं नाहम्रो्धिखामि । अन्ये एव 

५सुवच्छेल-वियद्वजोमुप( १८०७ ›मिते मासे सदस्याऽऽदिमे 
पे दक्षसुताधिमाथदिवसे शद्धे दृतीयातिथो । 

श्रीमचोधपुरे कमध्वजरवौ शरीराम्िहे षे 
श्रीमच्छीजिनलमतूरिगणसृद्राज्ये पुनद्धीभिके ॥ १ 

विद्याचासवेरे गणे खरतर शीक्षेमकीत्यऽन्वये 
सञ्लाता सुब ान्तिदपैपृणयः थीवाचकाख्यामूृतः । 
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तच्छिष्या जिनहरषनामसुनयो वैरद्गिकव्रेसरा- 
खच्छिप्याः सुखवद्ैना अपि दयार्षिदालदीयापततथा ॥ २ 

तच्छिप्योऽमयसिंहनागनृपतेरन्वमरतिष्ठो महा- 
गम्भीराऽऽहतशरासतत्वरसिकोऽहं रूपचनद्राहयः 1 

प्रस्याताऽपरनामरामविजयो गच्छे स दास्या 

काेऽकार्मिमे कविवकख्या श्रीगोतमीये अमम् ॥ ३५ 
(० २८८) इत्यादिभिः स्वष्टल्पेण दचम् । एतद्वन्थख त्वानु- 

श्वीरनेन मार्मिकजनाः खथमेतस गुणान् महत्वं च प्रिजानीयुरिति 
किंवा वृथाक्षरशषरणेन 

सर्वथा जैनागमदीक्षापालकानां रिक्षोपयोगि महाकाव्यमं 
्रदरादलां निशितं श्रद्वावधैनाय मवेदिति मगवतः संमा्यीदं 
तिरमामि-- 
निणैयसागरसुद्रणारयम् सुधीविधेयः 

सबद न. २ ) नारायण राम जाचायेः 
-4-91 ५ कान्यतीरथेः” 



श्रीम्छप्णाराधितपा्नेमिजिनभ्यां नयः 

किञविद्क्तव्य 
~= 

बिद्वदुवृन्दमनोक्त्यव्यततिभियः स्तूयते सवेदा, 

भूपाट्य्रतिवोधको गुर्मतिः सिद्धान्तपारङ्गमी । 
ध्याख्यादानिविचक्षणः छमगुभ्विपातकी्तिः सुघीः, 

आनन्दाव्धिसुनीश्वरं गणपतिं बन्दे महात्तानिनम् ए 

शोढ देवद छाख्माईं ज्नपुस्तकोद्धार फंडनो ^“ अह ९० ” 
“मौतमीयमदाव्यः वन्य मिद्ध करवा %हिदधिदातानीहपा डे प्रयत्नवान् थयो चु. 
भ्रन्यकार्, टीकाकार तथा कव्यादि सेवधे संदोधक श्रीकनकविजयजीना 
आदिवचनमां अने दयालीजी नारायण यम आचाय “ चव्यतीर्थ” सी 
शस्तानां क्दैवामां अविं होकाथी विव कारे केव रदेठुं नथी. यास्रीजी 
काव्यतीर्थं नारायण आचाय संस्छृतमां विद्वत्ता अने पिचाप्पूणे प्रस्तावना खी 
पन्थे सम्षवामां सुगमता करी आपी दोवाथी ए महाशयो उपकार मायुं घ. 

तपगच्छनी विजयद्चाखामां सुग्रहिद्ध॒पंजाब-उद्वारक श्रीविजयानंद् 
( आलारमजी ) सुरीश्वरनी पेटी विजयक्मटमूरीय शाखामों श्रीमद् 
दानसूरिना दिष्य विद्यमान आचायै म श्रीविचकत्रमसूरिजीना पट्रधर् श्रीमद् 
विजयरामचनद्रषूरिना िप्य॒बाल्त्रह्मचारी श्रीकनकविजयजीये शीमद् 
विजयक्षमामद्रपरिनी प्रेरणाथी आनु संशोधन करी अप्यु्े, वे बदल 
एओधीनो अंतःकरणपूर्वक आमार मायुं दु. 

आ पदी प्रविद्ध यनारा व्न्योमां ( १) वैराग्यदातक, वैराग्यरसायन, पद्मन ददात 
उष्रसिकरोत्र, धमेदिक्षाप्रकरणे आदि वैसम्यादि दातको ( २) अभिघानपनेष, 
निद्ेष, सिगानुदखामन, दाच्दमेदप्रका्, एच्मक्षर नाममा, चिरछोख भादि 
सने (३) चेनङ्नारसतंमवसटीक केर ्रेसमां चाद छे. वेम (१) प्रमाण 
नयतस्वलोकार्खकार म्यायावतारिका दीका, टिप्यण, पजिञ् सित तथा 
(२) जावश्वकनिधुकि छपाववानो विचार टृष्टीयो करी रघा छे. 

सुहं ता. १३-१-४१ | जीवणचंद् साक्स्चंद् जवेरी 
स. १९९० पोप शुक पूना, अतनिक मवी. 



1 विश्वदितयोधिदप्यकीसमीविजयगुरभ्यो नमः ॥ 

अष्टि-देयचन्दलाकभगङई-जेनषखकोदग्-- 

पाटकथीरूपचन्द्रगणिविरचिवं 

श्रीगौतमीयकान्यम् ! 

, श्रीह्टमाकस्याणगणिकृतमौतमीयप्रकारपख्यरीकया सहितम् 

४५८ ~ ध ञ्छटीः नमः 

ˆ ॥ ध्रीगददीपार्ुनाथाय गमः ॥ 
~> 

अनन्तविक्षानम॑यं विद्धं निरुद्धसगादिपरचारम् ॥ 
ज्तिोत्तमं वीरमईचिन्त्यशाकि निधाय भर्या इद्यान्जकोरो ॥९॥ 
निराधवोदामणुणेकधमसयुछखदिप्रविधातदक्म् ॥ द 
गणेश्वराणां गणसुक्तियुक्तया विधाय सद्यःस्तुतिगोचरं च ॥ २॥ 
प्रणम्य रम्यं गुखुपादपद्मं सरस्वतीं चामिनिवेदय चित्ते ॥ 
श्रीगौतमीयोत्तमकाव्यवन्बे वितन्यत्तेऽसी भवर भकारः ॥ ३॥ ६ 

निभिः संट्डुः। 

अथ त॒त्रमवन्तः श्रीमन्तः कवयः पाटकर्पचन्द्रगणयः सक्रा- 

व्यद्याऽनेकश्रयःसाधनतां पर्यन्तो निर्टसकेखजनमनश्चमत्कार-९ 
कारि चार गोतमीयाख्ं महाकाव्यं विकीरपवश्िकीर्ितवयाथयानि- 
घ्परिसमाप्य््, (आगीर्ममस्किया वस्तनिर्देयो वापि तन्युखम्! 
इ्यक्त्बाहन्थादावाशीराचन्यत्मं मज्ञर्मवस्यं कर्तव्यमिति मन्वानाः १२ 4 

¶ अनेन ज्ञानाविश्चयः सूवित्तः ॥ २ यनेनापायापयमावरिश्षयः सुधितः 
३ सनेन पूजातिदायः १.४ अनेन वचनादिशयः 



२ श्रीगौतमीयकोन्यं 

श्रीषीखमोरपापापुरीं प्रति यां भ्रखानेच्छा सदं भष्ठु निर्दिशन्तः 
प्रवन्वसुपनिवघ्नन्ति ॥ 

2 तत्रादिमं कान्यमाट-- 

श्रीरामिरासीदिव दिव्यदीपिर्स्यात्मनि ज्ञानमयी समग्रा । 
तीर्थमदृ्ये प च वीरनाथः प्रयातुमेच्छनगरीमपापाम् ॥ १४ 

६` स वीरनाथो वीरपरयुसीर्थय चतुरविधसच्वस्य मत्ये परर्ि कठ, 
तीय परवरछयितुमिति यावत् । अपरापाम्। अपापासंकतिकां नगरीं परखातु 
गन्तुमेच्छत्-वान्छति स । यत्वदोर्नित्यामिसम्बन्धात् स॒ क॒ इत्यत 

९भाट--यखेत्यादि ! यख वीरममोरातनि चेतने समगाऽखण्डिता 
ज्ञानमयी निलिरघनघातिकर्ममण्डरनिपक्षपक्क्षयसमरद्ध्केवरन्ञान- 
खरूपा शरीरैक्मीरानिरासीद-प्रादुरमूत् । श्रीः केव १ दिल्यदी्िरिव 

१२ अद्धुतं ज्योतिरिव, यथा भगवत एव अन्यख वा कस्यापि उत्तम- 
स्मासनि दिन्यदीघठिः प्रादुर्भवति तयेयमपीति भावः । केवलभरियो हि 
लोकारोकप्रकाशकत्वादिव्यदीप्यौपम्यम् ॥ आविरासीदिति । 

$५आविरिति निपातः प्राकववार्थस्तसू्वात् “अस्. सकि इत्यसाद्वातोः. ` 
फसैरि चष । दिव्यदीपषिरिति। दिल्या चासौ दीपिथेति कर्मधारयः, 
दिव्येतयतर श्युमागपाक्' (४।२।१०१) इति यत् "दिव्यं वद्यु-रवङ्गयोः, 

१८दयुभवेऽपीतिदेमानेकायैः । ज्ञानमयीति। जञायते परिच्छिद्यते यस्व- 
नेनेति शानं तत्खर्पममस्या इति खल्पेऽथं मयट्, ततः “दिद्ाणस्" 
(४।१।१५)इति डीप् । तीर्थप्रवृचयं शति । तीर्यते संसारवारिधिरने- 

२१ेति तीर्थम्, शतृ इवनतरणयोः इव्यसादौणादिकखक्मत्ययः,, 
पवर्त परवृषि्तः षीवुरुषः “क्रियाय पपदसय, (२।३।१४) इति 

२४ घुरया, ताद्य चतुथी वा । वीरनाथ ति । तीरथारौ माधश्चेति 



गौतमीयप्रकाश्चाख्यदीकयां सदि्म् । डे 

क्मैवारयः । श्वीरो जिने मटे ठैः इति हैमः. प्रस्यातुमिति । 
भूव् शा गतिनिदृतो" इत्यसात् “्मानकवृकेषु" (२।।१५८) 
इति तुख॒न्मत्ययः, यतोऽत्र प्रखाननिपयिणीच्छा प्रतीयते, न तु 
भ्यानायेच्छा इत्यतः “तुसुन्ण्वुलो क्रियायां क्रियार्यायामू? 
( २।३।१० ) इति पूर्वसूत्रेणामा्तिरिति मावः । एेच्छदिति । ष 
इच्छायाम्, इत्यसारकर्षरि उङ्् । नु मगवतो वीतराग सर्वथा १ 

नि्देन इच्छाया जभावात् कथगैच्छदियुम्?उच्यते। उपवाराव्। 
इरयमेव च श्रीभगवतीसूतरृत्योः प्ारंमेऽप्युक्तमसि । तथाहि ^संपा- 
निुकामिचि, प्राषुकाम इति च यदुच्यते सदुपरनारात् , अन्यथा दि ९ 
निरभिखाा एव मगवन्तः केवलिनो मन्ति | भो्े भवे च सर्वेत 
निदो सुनिसचमः इति वचनादिति । अपापाभिति । प्रायः सकरु- 
सुकेतिजनाधिष्ठितिलाव् नालि पपं ययां सा, परामियन्वरथेसंजतेयम् । १२ 
स चेव्यत्र चकारस्तु फदपूरणे वाक्यारङ्कारे वा, अव्ययानामनेकाथै- 
त्वादिति भावः। इष प्रबन्धे आदितः श्रीरब्दपयोगाद्र्णगणादिदोषो- 
तपिनोत्रातीवोपयोगमाग् मवति । तथोक्तम्--““देवतावाचकाः शाब्दा १५ 
ये च मद्रादिवाचकाः । ते सवे नैव निन्वाः स्युर्खिपितो गणतोऽपि 
च" इति ॥ १॥ सर्गेऽसिनिन्द्रवन्नोपेन्रवज्नोपजातयो वरचानि 1 
सष्ठकगानि यथा--“्यादिन्द्रवज्ञा यदि तौ जगौ गः १, उपेन्द्रवज्रा ८ 
जव्रजा्तततो गैः २, जनन्तरोदीरित्श्ममाजै पादौ यदीयावुपजात- 
यस्ताः ॥ ३ ॥” इत्यरं परसङ्गेन ॥ १ ॥ “ 

तदानीं किं संनातमित्याद-- ` ` २५ 

ताबद्विदित्वागममख धात्रीपतेरिव व्यन्तरदेवसद्धः 
इत कियप्नान्वनपलवरभस्ससर्यं र्यं मदरनपण्डम् १1 २ ॥ २ २४ 



् ˆ श्रीगीवमीयकाब्यं 

, , तावद् प्रथमं क्रियावान्. खोदितकार्यकरणोयतो व्यन्तर्देवतक्चो 
व्यन्तरजातीयघुरसमृहोऽसख वीखमोरागममागमर्नं विदिता ज्ञालाऽव- 

६पिक्ञानेनेति रेपः ! महसेनप्ण्डं । अपापापुयपकण्ठयसिं महसेनना- 
मकं वनं रम्यं रमणीये ससस रचयामास व्यन्तरदेवसद्ठः । क इव 1 
वनपारवगै इवे, वनणरकेसमूह इव अस्य । केव । घात्रीपतेरिव 

£ मूपतेरिव, यथा क्रियावान् वनपाल्व्गो धात्रीपतेरागमनं विदिषा 
काननं रम्यं खनति तचेवय्थः । विदित्वेति । “विवर् ञान" इल 
आसूर्काठे क्त्रामययः । ““र्दविद्-" ( १।२।८ ) इति वख 

&कित्ान्न गुणः । आगममिति । आगमनमागमः, “गहवृदनिधि- 
गमश्च" ( ३।३।५८ ) इति गमेभावेऽप् ! असेति । “कवैकर्मणोः 
इति, ( २।३।६५ ) इति कर्तैरि षषी । धात्रीपतेरिति । दधाति 

१२ भूतानीति धात्री ममिखस्याः पतिर्नाथस्रस । व्यन्तरेत्यादि । चकः 
वत्यौदिसेवाकारिववाद्विगतमन्तरं विदोषो नरेभ्यो येषां ते व्यन्तरास्न 
च ते देवाश्च व्यन्तरदेबान्तेणां सद्व: । क्रियावानिति । करणं रिया; 

३५ सा विचतेऽसेति थप्तयये मतुप् । क्रियावान् कर्मसूयततः, इत्यभिषान. 
चिन्तामणिः । वनपाछेत्यादि । घने परल्यन्तीति वनपालतेषा वगः । 
प्वमैद्ठ सद्या इति मः । सदशानां इन्दं वै उच्यते इति 

१९ तदर्थः । ससर्जेति ! खज विसर्गे" श््वमार्चरि छिद् ! रम्यमिति। 
रन योग्यमिव्ये रमेत् । भदसेनेति । मदसेनयक्षापिष्ठितत्वदे* 
ठद्नं॑मदसनेनाल्ययैव भतिद्धि गतम् । स्याद् षण्डं काननं 

२१ वनम्” इति हैमः । 

चनतुस्तदान्यानपि वर्चमानः चमाजुदपरैफषपदेः वसन्वः 1 
*१ जगत्यति दर्ययितु सनः को न धत्सरैते्रदर्थनाय ॥ २ ॥ , 



मीदमीयप्रका्ाल्यदीचछया खदितम् । ५ 

वदा ठसिन् काले वेशाखमासे वर्तमानः घाक्ाद्धियमानो वसन्तो 
चघन्तास्य ठः ! जगति विश्वनार्यं॒वीरं दरीयितुं , रग्विपये 
क्रारयिुमन्यानपि व्यतिरिक्तान् ओरप्मवर्फोदरद्धिमचिधिराख्यानपि 
अहून् एकपदेऽकसात्समाजुदाव जाह्वाद् । युक्तोऽयम्थः--हि 
सतः कारणात् ईषरद्नाय त्रिवने्रं द्रष्टं को जनो टोकोन 
उत्सहेत नोताहं कुर्यात् £ अपि च॒ सर्वोऽ्ुत्सदेव प्त्रेलर्यैः । ६ 
वर्मीमान हति । वरते इति विग्रहे ढ़ रतने" इत्यसात् कर्परि ट्टः 
दयानच् । समाजदावेति। सम् माद्रपूवीव् हु दानादाविव्रलाक्तचैरि 
यि । एकपदे दहि । एतदन्ययम् शूसदिलरथे । श्तदतैकपदे ९ , 
सथोऽकरसात्् सपदि त्छणे' इति देमचन्द्ोक्तेः । दर्ययितुमिति 
दछेतमण्णिजन्तात् दरसन । उत्सहेतेवि । उसूवीव् सदेः कर्चरि 
टिद्व । ईरेखादि । ईे इतीठरः । दथि्दर्यन, दरस दर्यनमीर-१र 
दीनं तस (क्रियारथोपपदख- ( २।३।१९ ) इति चतुर्था ॥ ३ ॥ 

खराञ्यदेशानिव राजवयो त्रिमज्य शवाद्रवयोऽच्यवासुः 
खसारसम्मारमथाभिरामं विकासयामाछुरिनार्चनाय ॥ ४ ॥ १५ 

चटुतयो चसन्ताया ` वृक्षान्. सहकारादित्रहन्. विमञ्य यां 

विमानं चिषाय } जव्यवासुराधयामाछुः, द्यु निवसन्ति जेवय्थः । 

के कागिव १ राजवयौ नृषमुख्याः खराथ्यदेश्ान् निनराज्यजनपदा- १५ 

निन) य॒था प्रथाना राजानः खराग्यदेानू विमन्य तेषु निवसन्ति 
उथेलर्थः । यथापिवासानन्तरे(र) ऋतवः इनार्नाय इं प्रमे्रमर्म- 
विषं पूजयितुं मभिरामे भनोदरं लतरारसम्मारं निजसारपुष्यफर- २१ 
पत्रमकरं विच्पघ्रयामादुर्विक्खरं चक्रुः यद्वा कटं चकुः, घदानीं 

सर्वेऽपि तरवः पुष्पादिमन्त नानिव्य्ःः। खराज्येत्यादि । रचः १४ 
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कर्म राज्यं खल राज्यं खराय, स्य देदाखान् । देश्यो जनपदो 
मीव इति ् ैमः। राजेत्यादि । यन व्याः । श्यं पृं प्रसं 
प य्यम्, इति हैमः । विभव्येति । निपर्वादवनेः पूर्वकठे क्वा 

तस्य च्यवदेशः । वृ्षानिति ! “उपान्वध्याङ्वसः! ( १।४।९८) 
इत्ययिकरणस्य कर्मल्रा्धितीया । अध्यवात्सुरिति | यपिपूर्वाद्यः 

&कर्यरि ठ । खसारेखयादि । खखात्नः सारं पुष्पादिद्रव्यं तख 
सम्मारस्तं यथासारं प्रपानीमूं वस्तविदयर्थः ! (सारो मजसिरां्योः, 
यले ष्टे चे सारं ड द्रविणन्यायवारिषुः इनेकाथेः ॥ विफाष- 

५यामासुरिति । णिजन्तात् “कस गतो" इत्यसात् 'कासत्ययाव्). 
( ३।१।३५ ) इयाम् 1 वरोऽखेरनुप्रयोगः । “विकासः स्फुर्ने 
ग्यदौ,” इति दन्त्ान्तो धरणिः । इनार्यनावेति । इनसार्ैनमि- 

१२नार्च्नं वसै, चतुथी पराद् › चितेनो नायकश्च" इति हैमः ॥ ४ ॥ 

प्राग् ये सिताः भरीवियुतासदानीं 
सभ्रीकतां प्रापुरगार एव । 

१५ भियस्तु.खस्याः समयेऽसुमद्धि । 
सर्वत्र स्यो हि दसाव्विरचः ॥ ५॥ 

येऽगरा वृक्षाः मा् पूर्व श्रीवियुताः शोगारदितः धिता सति- 
१८४न् ते एव तेऽपि वृक्षाख्रदानीं चसिन्काठे पमोरागमनसमये सथी- 

कतां शोमायुक्त्वे मापुः परा्टुवन्ति स । युक्तोऽयमर्थः--असुमद्वि 
भ्राणिमिः धियो रक्म्यस्वु समयेऽवसरे सभ्याः काष्यवसरे एव 

९१ रम्यन्ते, नतु यदा तदापीति मावः । कयमिलयाह--सर्वत्ेत्यादि 1 
हि यतो दश्लायाः सवायाः विवर्तः परावर्तः सर्वत्रासिम् रोके 

२४ स्योऽवितयोऽखीति दोपः। प्राणिनां हि यदा सदयाऽमयुदेति सदैव 
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सोख्यादिलमो मबतीप्य्ैः। सिता इति 1 खायातोरकर्मकल्ाकरपरि 
क्तः । भ्रीद्यादि । धरिवा ख््म्या वियुताः इति तृतीयातदुरूषः । 
तदानीमिति । जखण्डमन्ययमिदं सश्रीकतामिति सद भरिया वर्चन्ते ३ 
इतिः सथ्ीका्ेषां मावा तां प्रापुरिति । प्पूवदामोतिर्खिर। अगा 
इति । न गच्छन्तीयगाः । शनगोऽपाणिषु ( ६।२।७७ ) इति 
धैकल्पिकल्रासनषे ननो न सेषः । व एति । जत्र एवकारोऽपि-& 
न्दरं । म्या इहि । “पोरदुपधात्” ( २।१।९८) इति 
कर्मणि यत् । असुमद्धिरिति । ससवः प्राणाः सन्त्येपमित्यद्ुम- 
न्तसेः करि ठृतीया, ५पुति मूष््यसवः प्राणा! इत्यमरः । ९ 
दोत्यादि । “वला तु दद्या सिति इति हैमः । “विवर्तो 
नने सद्ेऽपादृरो» इत्यनेका्ेः 1 ५.॥ 
रोगाक्तरोकेरितदृ्टिपातादिवाप्तरागैः प्रविताः प्रवालैः । १२ 
हवमा न पुंसां न मनांसि जहर्मनोदरं किं न मवेत्पखद्धम् ॥६॥ 

रागेण खेदेनाक्ता युक्ता ये छोकालैरीरिवाः प्रेरिता या चण्यो , 
नेत्राणि तासां पातः पतनं तसादिव माघः प्रातो ` रागो रक्तिमा १५ 

येतत; प्रवाेः किसख्यैःः रचिताः पुटः इुमाश्रतादिग्रहाः पुता 
भनुप्याणां मनांसि चेतांसि कर्मतामापनानि न न जहुः न.न हरन्ति . 
स, दन्ति सवेतययः । शरौ नवै परकृतमर्थै सूचय" युक्लादिद १८ 
नूष्रयेन दरणरूपोऽधं एव चोयते, नतु निपेधायैः । उक्तमर्थमयो- 
न्तरन्यासेन द्रदयति । संशृदधं सद्धियुक्तं सत् किं वस्तु मनोहरं 
मनोदारकं न मयेव्१ । स्वेमपरि खादेवेति भावः । अक्तेति । "सघ २१ 
गती" ससनाककर्परि कः 1 ध्यख विमापा' (७२।१५ ) इति नट। 
ईसतिति 1 र गतिकम्पनयोः जसनाकक्मेणि सः । एवमाधियतरापि र 
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सौरिति “रागः खाछोदितादिषु } गन्ारादै ञछेयादिकेऽनुरागे
 मतरे 

से" इति दमः । प्रयितां इति । पवीचिनोतिः कर्तरि कतः । जहु- 

रिति । हनः करि ट् । सण्ढमिति संपूर्त् “वु धद" इयसा" 

क्रि क्तः, ५यसख वमाप" ( ७।२।१५ ) इति नेद ॥ ६ ॥ 

स॒खिग्धसान्द्राणि हरिच्छदानि प्रपदयतां भूमिरुदोऽनिमेषम् । 

इअलन्तभेदेऽपि तद् नराणामकारयन्देवगणेरमेदम् ॥ ७ ॥ 
तदा तसिन् काले मूमिरुदो गराः सुलिग्बसाद्राणि सुतरामति- 

द्वयेन कषिगयानि चिकणानि सानदराणि निबिडानि दरिच्छदानि दरिः 

श द्वणपत्राणि अनिमेषमकषस्न्दरहितं यथा स्याथ प्रपदयतां प्रक्येण 

विखोकयतं नराणां देवगैः सुरसमृहैः सहात्यन्तमेदेऽतन्त- 

भित्तत्रे सत्यपि अमेदं ठैः सदाऽभिननत्वमकारयन् कारयामाघुः 1 

+रखयमरथः-ययपि नराणां सुरः सदवयीदितो महान्. विरभो 

वापि ठदानीमनिमेपतयाऽवोकनेन तेः. सदाऽभिल्तवं जातमिति । 

एतेन वृक्षाणामतिरमणीयतयेक्तम् ] नलु देवानामनिमेपले र्वि भमा- 

१५णम् १ । न वावस्मत्यक्षादिजये, गर्ते तत्लक्षणानामसंमव
ादिति चेत्» 

आगमपरमाणमत्राऽवेदि । तदुक्तं--“णिमिसनयणा मणकज्यसादणा 

पुष्फदाम समखणा 1 चउरंगुलेण मूर न छिवंति सुरा जिणा विति- 

५८ ॥१॥ हरिदिल्यादि । हरिति च तानि चदान चेति विग्रहः । 

रिद वृणान्तरे, वभभेदेऽशमेदे च इयनेकार्थः ववै परणं 

दरम् इति दैमः। प्रपद्यवामिति । पूवं दृरोष्टः शचूरातोः पदया- 

‰१ देयः । भूसीवयादि । मूत रेहन्तीति द्द किप् । यनिमेपमिति। 

न वियते निमेषो यत्न करमणि उद् क्रियाविरेपणमिदम् { अल्यन्ते- 

स्यादि । सन्तं विराममतिक्रान्दोऽयन्वः, स चासी मेदश्च तिन् । 

२४ अदारयन्निति । ध्वुमण्णिजन्गद् इलो उदरं ॥ ७ ॥ 
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बापरीच्छरुखद्वदस्तवा रोरम्बब्द्धारखगीवनादः । `; 
काररसतीरथकरागमोल्यं निर्दयीयामायुरिवे भ्रमोदम् ॥ ८.॥ , 

कारस्करा गृक्षाः करचारः वातेन वायुना उच्छटन्त उत्पततो ये 
प्वाः प्रवायस्न एव ` दस्ता प्रसारिताह्ठिपाणयजलेस्तथा रोख 
म्बानां भ्रमराणां ये श्द्वारयव्दरास्त एव सुषु सोमना गीत्तनादा गान 
ध्वनयः करणमूतिः ती्थकरागमोत्यं वीरबिजागमनसयद्धवं प्रमोदे ९ 
र्प॑निदर्ीयामासुरि चापयमापुखििदयुखश्चा । उच्छलदिति । 
उसू्ात् "दढ गती! श्यसादटटः रत । दस्ततारेरिति 1 यचपि श्रसा- 
रिताह्ृडी पाणौ चपेटः भ्रतटस्ररः, प्रहखस्वाटिकाताट' इ्युक्तत्रादत्र 
ताटपदेनैव परसतुतार्थोषगती हृस्तपदं व्यर्थमिव प्रतिमाति । त्रथापि 
सस्य फरिकटमादिधटुक्पोप्रकल्ानन दोपः। रोलम्बेत्यादि । “न्दि- 
ब्दिरोऽटी सेटम्बो द्विरेफा इति दमः । गीतिलनत्र माये कतः । गीतं १२ 
गानं गेयं गीतिः, इति देमः। कारस्रा इति पारष्करादिवात्साघुः 
(अर्णो दुर्धिटपी इटः, प्ितिरुटः कारस्करो विष्टरः इति हेमः । 
ती्करेत्यादि । तीथं चतुर्विधः सदः भरथमगणमृद्धा व्करोतीति ५५ 
नो रेतुताच्टील्यानुरेम्येषुः ( २।२।२० ) इति टभययः, तीथ 
करस्य भागेन उच्ष्ितीति तीथैकशरगमोत्यखं उसपू्वाव् खाधातोई- 
प्रत्यये “उदः यासम्पोः-' (८।४।६१ ) इति पूवेसवधेः । निदर्वी-१८ 
यामासुरित्यादि . च्व॒मण्णिजन्वादूटयो्िदे कास. प्रत्ययादित्याम् 1 
इह जनमिति शेषः । तल चाऽगिव्तुः 'टदोशव" (५४० वा. ) 

इत्यनेन णौ कमत्ार् द्वितीया ॥ ८ ॥ =. २ 
` १ नप्िदिष्वाचन्ननां प्न चि उयदध प्चपकारछपदछमवपनि 
विद्ेप्यमामपरचम्” दयि न्यादोऽयर सदच्टते, “दरि्लमादिदद्ण दि घ्न 
एरगमापानग्रन्योऽप्येतप्यायगर्पि्ः दवि प्रविमाति. ॥ 
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इति सामान्यतः पद् ऋतवो वर्णिताः ! यय ॒विरोषतसान्वण- 
यितुकामः कचिखावद्दाभिः क्यर्वसन्ते वणेयति-- 

३ सूनुभ्घताविवं मोदमाप्ा; खलोद्भमे चूततसोदिरेफाः । 
एषामतो मद्गर्गायनानामिव ध्वनिरमाङ्गलिको अनुम्मे ॥ ९॥ 

विरे अमराः चूततरीः सटकाररक्षख सनोद्भमने पएष्योद्मने 
जाते सति मोदं हषं मा्ठाःप्ाुवन्वि स । कसामिव, सुनुपद्ूतानिव 
पुत्रो्य्ाविव, यथा पुत्रोत्पस्ती सत्यां जना मोदमा्ुवन्ति तथेत्यथैः । 
अतोऽसाक्तारणादेव एषां . ज्रमराणां माङ्घछिको मद्गरुसूचक इव 

९ध्वनि्ङकारयग्दो जनृम्मे उदास, विखतवानित्य्ैः । फेपामिव । 
भङ्गटगायनानामिव, यया कपि हषैकारणे मङ्गरुगानक्र्ृणा माङ्गलिक 
ध्वनिर्मीतनादो जुम्मते तयेव्यर्थः । सृन्वि्यादि । चूनोः प्षुतिः 

१२सूमुपसूतिखस्यां, प्पूवीत् श्रो भवे क्तिष् ! भवतिः खादप्ये 
परसवेऽपर चः इति हैमः । नेत्यादि । घूनानाुद्रमः सूनोदमसखरसिन् 
प्यं सूं सुमनसः इति हेमः । द्विरेफा इति । दौ रेफी येपां 

*५अमरखस्पे नान्न ते द्विरेफाः । मद्भकेत्यादि । मङ्गलं गायनतीति मङ्ग. 
ठगायना गान्धरवोदयेपां } माङ्गलिक इति । मङ्गरं प्रयोजनमस्येति 
श्रयोजनम् (५।१।१०९) इति उक् } यदवा मद्गरमर्हतीति "तदर्हति 

१८८ ५।१।६२ ) इति उक् 1 अथवा मङ्गके नियुक्त इति प्त नियुक्त" 
( ४।४।६९ ) इति टक् 1 जमुम्मे इति } शुभी गात्रविनमि' 
ससाकर्चरि टिद् । धातूनामनेकार्थलरादस्य विलायार्थता ॥ ९ ॥ 

२9 ये सन्द्रीणां युखश्ीषुखामा- 
दामोद्मचा बडला वभूयुः । 

ते पदसदान् उन्पदयिप्णवः किं 
क नासन् यवः कारणकार्यसाम्यम् ।॥ १० ॥ 
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ये वक्रुखा वृष्षविदोषाः उन्दरीणां सीणां ` मुखशीधुरामात् । 
आमेोदेन परिमलेन मचा मदयुक्ता वमूवुते वकरः पट्पदान् 
श्रमरान् उन्मदयिप्णवो मदोलयादकाः किं च सान् न वमूवुः, वम~ ३ 
बुरेेलथैः । यत्न किं कारणमिलत आह--यत इत्यादि । यतो 
यस्मात्कारणात् कारणकार्ययोर्वदेठमतोः साम्ये साखद्यमस्तीति गोषः{ 
अयम्थः--कारणं हि प्रायः खानुखूपमेव कार्य जनयति, न तु इ 
खतो विरुद्धलमावम् › प्रायेण पित्रा त॒स्य; पुत्र इत्यायमिषानात् । 
ततश्चात्र यकुलानां खीमयुखमयदीकारजनितमत्त्वैन तन्मकरन्दपा- 
यिनां भ्रमराणां मचत युक्तमेषेति । एतावता यङरुखमत्ताकारणं ९ 
अमरमतता च कार्यमिति यितम् । निःरोपामरणभूषिता मामिनी 
समपभेत यदा वकुले स्रुखान्मयचुकं॑निक्िति तदैव तख 
पुप्पादिसम्पस्तिरुपनायते इति तःखमावः । सखेत्यादि । सखस यः १२ 
दीधुस्तस टामल्तसात् शरेरेये चीधुरसवः इति हैमः । ठमेर्ष- 
निगृद्धौ ठामेति। न च ।जर्भेश्येत्यनेन नुमागमः कुतो न सादिति 
चेदुच्यते, 'ऽउपसरगात्लट्यनोः ८ ६।१।६७ ) इति नियमान्न नुम् 1५ 
सल्घनोः परयोरूपसरगीदेव स्मे न तु केब्येति तदर्थः 1 
समैति । “भामोदो गन्यदर्पयो इति हेमः । मदा इति } भदी 
दपः “करि निषठान्याल्यापृमूरधिमदां' इति गिपेयात् निष्ठा (१ तख १८ 
म नलं । बुरा इत्ति । "वङुलः केसरः इति टैमः । पटित्यादि । 
यद् पदा येषां ते वान् भनोकाव्यय-› { २।३६९ ) इति पषी- 

मिपेयः ! उम्मदयिप्णव इति । उूौम्णिजन्तात् “मदी हरषे" इत्य- २) 
स्वाद् णेब्डन्दतनि' (३।२। १३७) इति चण इष्णुच् । ययामन्तेति । 
भेय्य् 'मदी दरषग्टेपनयो'रिति भिलाद् "मिवा ( ६।०।९२ ) इति २४ 
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दखः । नु छान्दसोऽयं प्रयोगः कथमत्रोपात्त इति चेदुच्यते ¦ 
ठोकेऽपि कविभिरादकत्वात्न दोपः । यया छन्दसमपि परमविष्णु- 

३ शब्दं माधः परायुह्ध “जगसमोरपमनिष्णुषेप्णरव' इति बृहसिदधान्त- 
कैषा वहुषु माधपुरकेषु त॒ असहिष्णु इति पाठो दयते । कं 
नासन्निति काङ्ककिरियं लते: फर्चरि रर ) कारणेत्यादि 1 कारणं 

इच कार्य च करणकार्ये, समयोमीवः साम्ये, कारणकायैयोः साम्यमिति 
तिमः । “मस्पातरूतर ८ २।२।२४ ) इत्यनेन कार्दचव्दख परामिपाते 
भरठिऽपि कारणस्य प्राधान्यादम्यर्दिवं चेति तद्पू्वनिपातः 1 १० ॥ 

९पयन्तु मो मो प्रमदाकटाक्षान्मधुव्रवाखीं मधु पाययन्तु । 
इत्यागमोक्तीरिव सोगतानां सल्यापयन्तस्िरका पिरेज॒ः॥११॥ 

तिरकासिटकनामानो पृक्षा विरेजुः शोमन्ते स । किं दुर्वन्तं 
१२३व इति। दं सौगतानां बौद्धानां जागमोक्तीः श्ाख्वचनानि सुगत. 

प्रणीत्ततत्ववाक्यानीति यावत्, सत्यापयन्त इव सत्याः कुर्वन्त इव । 
इतीति किमित्याद--प्यन्त्वित्यादि । मो मो लोकाः मवन्तः भम 

१५दानों सीणां काक्षा कटाक्षविक्षेपान् पश्यन्तु तथा मघु्रतारीं 

मदययपजनग्रणिं मघु म्यं पाययन्छु पानं कारयन्तु इति ॥ अयमत्र 

तासर्याथैः--यत्सचत् क्षणिकमिति व्या्िवादिनः सौगता एव- 
८ सुपदिद्यन्ति, ध्यदद्ये लोकाः परमरमणीयरमणीरूपनिरीक्षणमनोऽ 

मिट्पितमोग्यमक्षणमघुपानग्रदुदायनीयदययनादिमिरेव मेोक्षावाधिः, न 
तु त्पोनुषानादिभितेषां दि शेशरूपलयेन रोके दुःखसव साधनत्वात् ! 

२१तसानमोक्षर्थिमि; सवेन खीमोगादि मोक्तव्यम्, वथा ये सुरा- 
पानकरीरलरेपां सानं कारयितव्यमेतदेव तत््चमसतीति तिरकानां 

पुनरयं समादः यदा नदयैवना कामिनी मस्युपे् फटाकराय् 
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विक्षिपति वदैव ते पुप्पादिमाजो मवन्ति । तथा विकसिताः सन्तो 
मधुवताठीं अमरयररथिं मघ मकरन्दं पाययन्तीति ।. तत्रेदं कविनो- 
सेकषितम्--पदयन्त्विति 1 पएतच्छियाभिसन्बन्वादिहारुक्तोऽपि मवन्त ई 
इत्यव क्व॑ भध्याहारयो न तु यूयमिति तदघ्यादारे त पद्यतेति 
क्रियापद प्रतक्तिः खात् । तया च सति छन्दोम इति । मबु- 
्रतेत्यादि । “मघवतो मधुकर" इत्यमरः । मयु नतं भक्य॑ यसेति ६ 
तद्टुचिः ! प्व च मघु म्यं नतं यसेति योगमात्रेण मघुनरताः मय 
पायिन उच्यन्ते, योगरूखां चु मधुशव्दस भकरन्दार्थतामपेक्षय 
मघुवता अमरा उच्यन्ते । मधुव्रतानां या बाली श्रेणिं "मय~ 

त्यावक्पिद्धय, इति देमः } इट ¶तिवुद्धि- ( १।०।५२ > इत्या- 
दिना कर्मलादितीया । यपि पा-धातोः पनम्थः, नहु भक्षणम्, 
तथापि मक्षणमपि विवोपणीमूय मासते इव्येतायन्मत्रेण भरािरवोध्या { ४२ 
मध्विति । "मु क्षीरे उठे मचे क्षद्पुप्पप्सेऽपि च शवयनेकार्थः। 
पराययन्त्विति । देवमण्णिजन्ापिव्रतेर्यंर् । आगमेत्यादि । साग- 
मस उक्तयः जागगोक्तयस्राः । सोगतानामिति । सगतलेमे १५ 
सीगवालेपं “तचेदम्" ( ४।३।१२०) श्यणु ̀  ¡ सयेत्यादि । 
सप्यशब्दात्तत्रोतीदर्थे ^पव्यापपादा- ( ३।१।२५ ) इत्यादिना 

णिच् । सप्रे सल्यापम्रहणादापुगागमः, ततो व्टः गत । बिरेजुरिति १८ 
निमूरवाच् “राय दीतौ श्त्यलाक्तषैरि ट् ॥ ११ ॥ 

निवस्विनीनां परिरम्मङामाः 
पादय्रदारोऽपि सुखाय येपाम् । २१ 

वैष्योरसाखा विरुषल्वाराः 
सेरः घखायो न कूयं खर ॥ १२॥ २ 
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परिरम्म आलिङ्गने तख खमः प्रापिरयसिन्. स तथामूतो नित. 
म्निनीनां कामिनीनां पादस चरणस्य म्रहारस्तानं, र्तापहार इति 

३ यादत् । येपामदोकगृक्षाणां घुखाय सम्पयते सुखकारको भवती- 
व्यथः । ते सेरा विकसिता अत.एव विलसन्तः शोभमानाः प्रवास 
येषां ते तथामूता अरोकारा सदोकदृक्षाः सरस कामस कर्थ 

६फेन प्रकारेण न सखायो न॒ सदहायाः, अपि तु ससायज्ञे इत्यथः 1 
जदोकानां किऽ खमावो यदा सकरार्कारशोमिता सुन्दरी 
परबरनुपुररणत्कारकारिविरणेन मूठ प्रहारं विधत्ते तदैव ते पुष्पादि 

१प्रसवन्तीति तेनेतेषां कामोदीपकलं युक्तमेवेति भावः । नितम्बिनीना- 
मिति। सीकय्याः पथाद्धागो नितम्बः सोऽस्त्यासामिति मवँ इनिः, 
ततो डीप् । परिरम्मेति । परिरम्भणं परिरम्भः, ¢म रमसे, मवि 

४२ षन् ^्मेरशच्ठिरोः' ( ७।१।६३ ) इति नुम् । “यालिमने परिप्वद्गः 
संश्ेष उपगृहनम् । जङ्कपारी परीरम्भ" इति हैमः । सुखायेति । 
छट्य्थक्रियाया गम्यमानत्वात् शपि सेप्यमाने च (५८० वा.) 

५५३ति तुर्या, साटा इति दन्त्यादिरयं, (सारः मन्रप्राफारयोरपि, इति 
दैमः। सेरा इति 1 सिरं निनिद्रसुनि्रिः इति हैमः । रेति! 
भ्मयुदीपमांशे मघुसारथिररौ इत्यमिधानचिन्तामणिः ॥ १२ ॥ 

३८ शत् सुस्य किल यत्सुगन्धः 
पुष्पोघयेम्ह्यत चाम्पकेषु । 

वत्तार्दिकाः संशयिताः शुतौ किं 
ब वाहूमात्रमेवनन गुणा गुणेषु ॥ १३॥ 

किनिदुवेक्षायाम्, यत् यस्मात्कारणात् चाम्पकेयु चम्पकसम्ब- 
न्वषु पुप्योपयेषु दुष्यमटेयु युष शोमनं यदं तिन्. युस्ते शरध- 

११िटन्तरं पुगन्धः श्योमनगन्पः पद्यत दृटः, स्वरपि रोफैरिति 
न 
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शेपः }! तचसाराकिकालरकयालवेषारे विद्वांसः ती शासे किं 
संशयिताः कथं संरयमापत्ताः, पर्क्षनिर्णति व्तुमि संशयविधानम- 
क्तमि्य्थः) एं र्हि गुणेषु गुणा न वन्ति! इति तक्ष्वाक्यस्य फा ४ 
गतिरिलयादाश्याद--वाडिल्यादि ।'युणेषु ख्पादिषु गुणा गन्वादयो 
न तिठन्तील्येतद्वाक्यं वाद्भमात्ं वचनमात्रमेवासि सतु ता्तिकत- 
भियः । इद् शुरूपतायां च सुगन्वता यत्, इति पाठान्तरम् \ तत्र ९ 
भ्रयोगद्मयेऽपि भवे वर्पत्ययस्तु न संमवति | ्रस्तुताथीऽरङ्गतेः, ततः 
सुरूपमेव घुरूपतेत्यादि विगृह्य कर्यचित्वारथे तद्मत्ययं विधाय समा- 
धेयम् । पुप्पोचमेप्विति । पुप्पाणसुचयाः पुप्पोचयाननेषु रे््यतेति ९ 
दधातेः करणि टद । चाम्पेप्विति । चम्पकानामिमे चाम्मकालेषु 
श्रसेदम्, ( ४।२।१२०) इत्यण् । ताक्षिका इति । तं विदन्- 
चीयतेति "तद्वति तद्द, ( ४।२।५९.) इति उद् ! संशयिता इति । १२ 
संशयो स्नमात्मकं क्तानम्› स जात एषामिति, तारकादित्वादितच् 1 

वाघात्रमिति वागेव वाच्नत्रं “मातरं कात्व्येऽवधारणे' श्त्यमरः॥१३॥ 

दुेज्छिता था मवमाटिकाटी ष् 
सा चैव सेव्या अरमर्वभूव । ४ 

अदयो अदो खार्थपसे दि लोकः 
खार्थं बिना कोऽपि स॒ह्व कख ॥ १४ ॥ १८ 

अमेरेयौ नयमासिकाटी स्रस्यर्त्रमणिदरोन्दिग पू दूर 
स्ता मासीत् सेव वनेमाखिकपरिणी सांभरतं अमेरः सेव्या सेवनीया . 
सभूव, यतः पूर्यनिःश्रीकलेन त्यक्ता सांप पुतः श्रीकलेन पुनरात २४ 
शय्थः । एवदेव द्रवयति--अदो इत्यादि १ हि यदः भहो अद्ये 
खोकः सर्मोऽर्भषरः खक्रीयच्रयैप्तापनवसयरे वियते इति एेषः 1 साभ २ 
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विना कोऽपि जनः कस्य जनस म युत् न मित्रम् ,जस्तीति शचेपः। एता- 
यता प्राणिनां यावत् खा्थसिद्धिः ुतेनोपजायते तावदेव प्रध्यरं प्रचुर- 

इतरा भरीतिरीतिर्वरीवर्िं संदभाव (भरील्यमाव ? एवेत्यन्वर्यन्यतिरेकाभ्यां 
खारथं एव सैीदार्दकारणमिति मावः। उज्छितेति। “उज्छ त्यागे" कर्मणि 
क्तः { नवेत्यादि । शवघ्ठा नवमालिका इति हैमः । नवमाटिकानां 

ई६यटीति विग्रहः} सेव्येति । सेवि योग्याः धेड सेवायां" य्ाद् 

कदस्य ( ३।१।१२४) । अहो अदो इति । “मेद् 
८ ।१।१५ ) यनेन प्रगृद्यसंज्ञा, ततः श्तप्गृ्याः (६।१।१२५) 

९इति ्रदतिमावः 1 खार्थेत्यादि { खसयार्थः कृं तत्र परः खारथं एव 
परः प्रधानं यस्य स इति वा । “अर्थः कृत्ये भयोनने'मिति रमः । 
खार्थमिति । ्यग्निनानानाभिः ( २।३।३२ ) इति विनायोगे 

१९द्वितीया । सुहदिति । योगनं यं यख स दुद मित्रा- 
मित्रयोः (५।४। १५० ) इति ददेय ददादेशः ॥ १४॥ 
सेवन्विकानां मघुपानोभाक्कण्टारननं नक्तमकारि जत्ते । 

४५ मधु्तानां मधुपा जना यद्धपावदुःखेऽपि खषं रमन्ते ॥१५॥। 
मघु्तानां अमराणां मघुपानलोमात् मकरन्दपानकिप्सयां सेव 

न्तिकानां सताविदोषाणां यत् कष्ेयु कण्टकेषु अरनं अमणं तत् 
१८छमक्रारि श्रमोखादकं न जज्ञे न जातं, छन्यो जनो हि समविषम- 

` -भ्देदासंचारससुद्धवं किमपि श्रमादिकं नापेक्षते इति मावः । युकतो- 
अयमर्थः । यद् यसाक्तारणात् मधुपा मयपानकर्तीरो जना मूपात- 

२१ दुःखेऽपि यूमिषरतनादिदुःखे सत्यपि सुखं खगन्ते सौखूयमुमवन्ति, 

9 “तदमावे ठदमावः-इठि “वायौ मावे-मदयामावः शल्वः पयोऽ 
क 1 २ ररणसच्वे द्मयैखत्ा, सरणाभावि वरया 

_. मादः" इवि तयो्टसमम् 1 
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अति्धन्ध्वात् ते हि मदपानं खकारकं मन्वाना बहुरमपि भूमि 
परातादिदुःखं॑ न गणयन्तीदयर्थः । मष्वित्यादि । मघुनः पान, 
मधुपानं तख रोभस्तखात् लोभः तृष्णा छिप्सा यशः स्प! इति इ, 
हैमः । छमेयादि । छम करोतीति ुप्यजातौ (३।२।७८) इति 
णिनि छमः केदः परिश्रमः” इति हेमः । जतै इति । “जनी 
प्रादभ करचैरि ठिद् । मधुपा इति 1 मधु पिबन्तीति ६९ 
मधुपूवीसापातोः किम् ॥ भूपातेपि ! पतनं पाठः, यबि पातो 
मृपातस्तस्य दुःखं तसिन् ॥ १५ ॥ 

पुप्पभ्रिया रिंछकपादपाना- † # ९ 
^ . माच्छादिता परदरिद्रिवाऽपि । 

“› , „. नरः सुरूपः खलु दुर्तोऽपि 
› , स्यादेव रोकख विरोकनीय; ॥ १६ ॥ ध्र 

विंदुकानां परशात्यद्कविदोषाणां पुप्यधिया पुप्यस्छ्या पत्र- 

दरिद्रादि आच्छादिताः पद्ध दारि तदपि माच्टायते सेव्यः । 
एतावता भपमा जपि र्वियुकाः केवरं पुप्रेव दर्शनीया भमूनुरिति १५ 
मायः । युक्तोऽयमर्थः-- खट निश्धयेन दुरीतोऽपि दरिप्रोऽपि नते 
मनुप्यः सुर्प्रः शोमनाङृतियुक्तः सन् खोकस्य निरोकनीयो दयै- 
नीयः खादेव मवद्यवेलय्थः । किंुकानां किखऽवं खमावो यवः पुप्प १८ 
काले पत्राणि न मन्ति पत्रसमये पप्पाणि नेति 1 विंुकरेलयादि । 
पदः पिबन्तीति प्रदाः किंुकाश्च ते पादपाश्च तेषां । 'तिपन्रकः 
प्राः स्याकि्चको त्रह्मपादपः इति दैमः । आच्छादितेवि २ 
आद्पू्ञुरादिणिजन्ताद् "छद यपयारणे" इत्यसाककर्मणि क्तः । 
पेत्यादि 1 दद्यां मायो दण्डिता, फः दद्ितेति विदः 1 २४ 

६ पण 
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सूप इनि षु रूपं यस्य सः। दुरीत इति । "दसि दुरविषो इखो 
इतः इति हेमः ॥ १६॥ 

इनिमन्रिता यनन सगृद्धिफारे चयं तदेभिर्ैहि सौह्दं नः। 
इतीव पुमपैहैदये खकीये छतो मधूकेषु ञ पर्णपातः ॥ १७ ॥ 

मधूकदर्ञाणामपि .किदयकुवत् पत्रसमये पुष्पाणि नः पुप्पसमये 
इच पत्रपुतः स्यादिति खभावतघ्ठव कवि्मेकष्ते-यत् यसात 
णात् एभिः पतैः समृद्धिकाठे निजसपत्तिसमये वयं न निमग्रिता ने 
घाताः, सद् तसद्ितोर्नोऽसाकमेभिः सद सौददम् , भेज्यं निग 

‰ वियते इत्यथः! इयेवम्मूतविचरेगेव मधूके दृकविरोपेषु पुषः 
कुखमेः खकीये उदप्े सति आत्मीयप्रादु्भावे सति पणपातः पत्र 
विनाद्य कृतो विदितः 1 इद नुरब्दो वित्कयोतकः । निमन्िता 

४२ इति । निपूर्बाह्यदिणिजन्ताद् भति सुठमापणे, इलयस्यकर्मेणि क्तः । 
सेग्रदधीत्यादि। समृद्धः कारः समरदधिकारलसिन्) "खाताः समयो- 
दिति हैमः) सौदमिति 1 सद्दो साव इत्यथै युवादि्रादण्र । 

१५ नाहख्कादु्रपदुख न बृद्धि, 'सस्यं॑लु सौददम' इति हैमः । न 
इति (वहुवचनस्य वसो" ( ८।१।११ ) इति आमन्तस्यासदो न 
सदशः । खेत्यादि । खकसयायं खकीयखदिच् खार्थिककन्ननात्स. 

१९ दब्दात्, "गहादिम्यश्च' (४।२।१२८) इति चमत्ययतस्तयेयादेययः । 
ङ्त इति दृः कर्मणि कः । मधूफेप्िति । भपूकस्तु मधुष्रीरो 
गुदो मधद्म' इति दमः! पर्णपात् इति । पातनं पातः, पर्णानां 

२१ पातः इति विग्रहः, पतर्णिजन्ताद् षन् ॥ १७ ॥ 

निचन्तसथेतसुमोचयान्तिकाशरा वरणा विरेखुः} 
१३ सपयुक्ताफलजाटगुप्ता दरिन्मणीनां निबदा इ्वोचैः ॥ १८॥ 
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निगीतमन्त्ररं म्यवधानं ` येभ्यस्तानि निरन्तराणि संमितानि 
मतानि उञ्वङानि यानि घुमानि पूप्पाणि तेपाचयः समूहस्ठ-. 
स्मन्तमेष्ये यपुषः खदारीरस्य विकाशः प्रकाशो येपां ते ठयानिधा २ 
वरणास्ररविदोषा विरेजुः मन्ते स । के इवः युष सम्य मकारेण 
छतं रथितं यन्युक्ताफसनां मौकिकानां जारं जाङ्का तेन गु 
आूच्छादितास्तया उचरैरतरताः दरिन्मणीनां मरकतमणीनां निबहाः ९ 
समूहा इव यथाऽमी श्ोमां तिरति तथा तेऽपीदयर्थः । इह पुष्पाणां 
शेतत्वान्मोक्तिकैरोपम्यं वरणानां च हरिद्रणैाद् हरिन्मभिभिरौप- 
म्यमस्रीति । सुमेत्यादि । भमन ऊषठुमं खम'मिति हेमः । शवपुः ९ 
पुदररवरष्मणी" इति च! रणा इति। वरणो वरुणदुमे' ्राकारे बरणं - 
शत्या इति हेमानेकार्थः ! विरेजुरिति 1 विपूवीद्राजतेः छिद् । 
हरिदित्यादि । "पीततनीटः पुनर्दरिदि,ति हैमः । हरितश्च ते मणयश्च १२ 
तेषाम् । मरकतं तवदमगर्म मारूमतं हरिन्मपि'रिति हैमः । निबरह्य 
इति । “जारं निवहसंचयैौ इति च ॥ १८ ॥ 

शति वसन्तयणैनम् ॥ १९॥ . १५ 

' सपरतं पद्चिः पचैर्मप्मं वर्णयितुमुकरमते-- 

रान्यदभागादिवसा्दभागं यावदिदः सौरभयुद्रमन्त्यः । 
¦ िरीपपुष्पस्शि चाति वायावाहादयामासुरोपरोकम् ॥ १९॥ १८ 

रिरीषस्य ृष्तविशेषसय पुप्पाणि स्तीति श्रिरीपपुप्यक 
¡ तसन्, ए्वविधे वायो पने वाति सति सरम सैोगन्ध्युदधमनय 

माडुःकु्वीगाः दिः पू्ायाः कुमो रा्य्धमागाव् अरदुरात्ादारम्य २१ 
दिवसादधेमायं याक्त्, मोषेकं समखजनमाहादयामाखरानन्दितं 

1 चतुः 1 सयमर्यः-रीप्मत्त हि एवेद प्रदरचदुटयं खीतादिमुभोपपत्र- २४ 
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पवनयुक्तलासखद, रपं घु भतितापकारित्वानन ताद्शमिति, उथा 
तदेव सिरीपकतोऽपि पूप्यितो वतीति । रत्रील्यादि ! थद्धधात 

३ भआगश्याद्धमागः, रतररदैमागस्तसत् समांशवाच्यर्दशव्द विवक्षायां त 
अद्धैथासौ माग्ेति निम्रह५ यरः खण्डेऽ समांरो, इति हैमः। 
एवमग्रेऽपि । उद्वमन्तय इति 1 उसूर्वात् वम् उद्विरणे' दत्यसरः 

९ दतर, तत “उगितश्च! ( ६।२।४५) इति डीप्, शप्श्यनोः"  (७)। 
. ८१) इति नम् । वातीति ) शवा गतिगन्धनयोः. णसाहटः शत्र 
ततः सप्तम्येकवचन डिः 1 आह्वादयामासुरिति । हादी सवे' 

° आद्धपू्ैः असाण्णिजन्तादाम् । अदेपेत्यादि । वकेषशवापतौ 
-लेकश्चति निदः, "विश्वारोपाखण्ड्सछेःति दभः ॥ १९ ॥ 

श्रमदूघटीयत्रजरग्रपातच्छरकिरच्डीकरशीवलासु । 
५९ भूमिप्वधःुपिपतपाटलानां सुखं निदद्रौ वनचारिरोकः॥ २०॥ 

वनचारिखोकः कामनसच्चारिजनेः रमतो अरमण कुर्वतो घदी- 
, यत्र यत् जलं पानीयं तख ॒मपातेन मपतनेन उच्छठन्त उत्य- 
१५ तम्तोऽत एव किरन्तो निजावययान् विक्षिपन्तो ये श्रीका जरक 

णासैः शीतराः .रिचिराखायु एव॑मूतासु पुप्पितपारनां ऊुलुमित 
पाटठीदृक्षाणामघोमूमिपु अघोपर्सिष्य्वीप्रदेशेु सुखं यथा खाच्रथा 

, 9८निदद्री निद्रा चकार । ् मदित्यादि । श्रु चरे" यसाः रत 
द्धाटकं षदीयग्र इति हेमः । करदिति । र निक्षिपे" तुदादि. 
रस्पाछटः दाद,“ “त इत्-” (७।१।१०० ) इती्येरपरतम् । 

२१ दीक्रेति । (मय श्रीकरः वाताखजलेऽगबुकणे, इत्यनेकार्थः । जप 
श्वि । धथक्पदमेवव्, अन्ययलाद्विमकतेुक । पुष्पितेत्यादि । 

~. रद पुमाणि जातरान्याप्तामिति वारकादिल्रादितच् । पुष्पिता ताः 
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धारश्च पुप्पितपरयसरासाम्, गलिः पारकेति हैमः । 
निदद्राबिहि } श्रा कुस्छायो गती" असानिपूीकर्रि टि 1 
नेत्यादि ! वने चरति तच्छीलो यनचासी, राके णिनिः, स्र चातो ३ 
रोकश्चेति विग्रहः, खाद् प्ण्डं काननं बनं" इति हेमः ॥ २० ॥ ` 
र्तं निीयानमञरीणां मत्तारिभिलव्र तथा जगुञधे 1 
यथा प्रमोदोदुरमानवानामुद्भायवां गानसदायताऽयूत् ॥ २१।॥ ६ 

अर्जुनः ककुमवृक्षसतस्य या मञरयल्वासां रसं मकरन्दं निपीय" 
परलला मत्तालिमिमैदयक्ते््रमैेत्रायुनतरी वथा जुगुन्ने युञ्ञारवो 
विदितः यथा उद्वायतासुदचैः खरेण गानं ढुर्ववां परमोदोदुरमान- ९ 
वानामानन्दुमस्ममनुप्याणां गानसदायवा गीतिपु सादाय्यकारितमभूत् ' 
जवाः । एतावताऽनतर्तर्खिवानां सेच्छया गायतां नयां गाने 
युञद्धिममेरेः साहाय्यं छृतमिति मावः । यदव सदायतेत्यत्र सामू- १२ 
दिकमत्यं खीृत्यायमर्थों विवेयः, अमैैखथा जुगुल्ने यया उद्रायतां “ 
मानवानां गानि सहायता सादाय्यकर्वृणां समृहोऽमूदिति। नि्ीयेतरि ( 
भ्ीद् पाने'दिवादिः, निपूर्ोदसासूैकले क्ता तस ॒च्यवादेदाः । १५ 
अर्धुनेति । क्कुमोऽ्जुनः इति हैमः । मततेत्यादि । मजाश्च वेऽ ` 
यश्च नैः] जुमुञ्धे इति । शुनि अव्यक्ते शब्दे यसाक्र्मणि ठिद् । 
भरमेदेच्ादि } भेदेनोद्ुरा उन्मदा च ते मानवाश्च तेषां "गाह्यदः १८ 
मोदः प्रमद" इति हैमः ! मनुजो मानवः दुमा इति च `“ 
उद्भायतामिति । चद्. ऊर्दः गायन्त्रीति उदूगायन्तसरेाम् । 
मानेद्यादि । सटायाना भावः सदायताः मावे वर् यद्रा सहायानां २ 
समूह् इति विरे भाग्दिकंद् › ठतः समीयुपः ॥ २९ ॥ * : 
समारितिद्धयरुमारनम्रा आघ्रा वं रोरुदुख्छ्वाभिः । ,. ८ 
छाय्रद्नेन् यनाभ्ुपेताग्यमत्रयनूनिव सरफैय् ॥.२२९ 1] २४ 



२२ श्रीमौवमीयफाव्यं 

शुर्मदान् योऽसौ मारखेन नम्रा भमनरील भाप्राः सदकारतरयो 
सलाश्व्चस यत एव ठलैन्त्यो नत्रीमवन्तयो या ̀  सताः शासाः 

इ भिर्सुवंप्रथ्वीं समालिठिद्भरणिङ्गयामायुः । उसेक्षयते--वनाभ्युपेतान् 
चनँ प्रान् दृ. -मनुप्यान्. छायायाः प्रदानेन वितरणगेन च 
पुनः सत्फरिन्यैमन्रयन्निव निमच्रयामायुरिव, यथाऽन्योऽपि सदुरुपः 

सखसाने समागतं जनं वसतिग्रदानेन सद्धोजनादिभिश्च निमत्रयतीत्रि 
छायाः । समासिरिद्धुरिति । सम्-गाद्पूवर् ^केगि गतै” 
जसदिद् 1 ोठेति ! “चरं चपठं रोर इति हैमः । सुखदिति । 
श्रु विरसने' तुदादिरसाछटः शर, ययपि धादुपाटेऽयं धातुर 
दकयते तथापि हैमकोराञददुचौ रोशब्दाधिकारे रिलिभोऽसि, 
यथपि तत्र भौवादिकस्य प्रयोगः तोऽसि परं महाकनिमयोगासी. 

१२ दादिकोऽपि ज्ञायते, तथाच शीहिमाचार्यकृतपरिरिषटपर्यणि दतीयसं 
मागधीदणान्ते रदति तौदादिकस्य मयोगः । श्वं (रकरण 
नमुच" इत्यादियशोधरचरित्रादापि ज्ञेयम् । अमख्चौ सु जोठ- 

१५ अब्दामिकरे ड निरोडने' षाठः मोक्तोऽखि, उर्योरेकयमाभित्य 
शाब्दतिद्धिः छृसाखि । धाठुपाटे सु अयमपि घाल दयते इति 
स्षीमिर्विमाय्यम् । छेदि । "शिखा शाला ठ्वाः समाः' इति दैमः। 

२८ नेत्यादि | चनमभ्युपे्ा वनाभ्डुषेतालान् अमिरपपूवोत शण् गतौ 
द्यसाकररि छः । न्यमन्रयन्निवि । गिपूजनमत्रयतेरंष्ध । 
सत्फरेरिति । सन्ति समीचीनानि च तानि श्यनि च तैः ॥ २२॥ 

नीलाम्रदम्न्यायिवदारहरोचेमण्डयेप्वास्द्तचास्पभ्राः 1 
२१ द्ाकषासवापूर्णिकवापनेत्ाः कृतार्थयन्ति स वो युवानः ॥२३॥ 

५ घदेदयम्~""“"* दवीं द ु ुखदुवीदत्य तस्यं धवे शयम् ॥२०३॥५ 



मीवमीयग्रकान्नाख्यरीकया सदिव । २३ 

नीखनि नीरव्णीनि यान्याग्राणि सदकारफलानि तेपां ठम्विः 
मिरानिवा्िं पूरिवानिं यानि हारद्रणां द्रीारटंतनछिचिकच्रगनि 
मण्डपानि तेषु या्ठृतानि चाणि इन्द्राभि ` पत्राणि कदच्यादि- 
दल्यनि येद्ते तया द्राक्षासवेन द्राक्षापुरापानेन जसर्मन्ताद् धि 
तानि धूणैनयुक्तानि सत एव त्राणि रक्तानि नेत्राणि येपां तै 
सथाविवा युवानस्तस्णपुरूपा बयघ्तारूण्याभियानं छइत्राथैयन्ति स ६ 

कृतक्रत्यं चक्ः, सफठ्मकार्णरिलयर्थः । चितेति ! गद्वपूवीत् 
श्चलू चयने गसाक्तचचैरि क्त, "पूरे लाचितं॑छत्रपूरिते अरिं 
निचितं व्यातं इति हैमः हारे । प्रक्ष ठ गोखठनी । गी" 
का दारहरा चे'ति च हैमः । मण्डपराब्दोऽद्चीदिलासुश्चीषणिश्नः 
आस्वृतेति । गाद्रपू्ीच् स्वनः कर्मणि क्तः । आसवेति । "म- 
सन्धानमासुतिः । यासवोऽभिपवः, इति दमः । आघूरभितेति । शूप १९ 
अमणेः णसाक्तर्चरि कः, इतार्थयन्तीति हृतार्थं कुवन्तीतिं 
विग्रहे शेतार्थदाव्दाच् तक्ररोति' ( ग० ) द्ये णिच्, “यू 
(३।२।११८ ) इति सयोग ल्िऽपरादो ख्द्॥ २३ ॥ ` = %५ 
शरलम्वजम्बूसहकाररम्माछायातिशीतोदकपुप्करिण्यः 
छयौवप्रान्तवयनोददसुा यनेऽग्र नासन् कि सेवनीयाः ॥२४॥ 

सत्राखिन्वने कानने पूयस्य सातपेन प्रतपिन उत्पन्ना यी $ 
रान्ति; श्रमस्य अपनोदे निनादो दघ्तातुराखथा प्ररम्बानां 
भरचण्डानां जम्बूसदकाररम्माणां जग्ब्वाम्रकदरीदष्षाणां छायं धररम्ब 

जम्बूसदकाररम्मादाये तेन अतिगीव्युद्रकं पानीयं याल ताल्या०२३ 
विषाः पुप्करिष्यो वाप्यः च्छि सेवनीया , लोध्ेयणीया, नासन्न 
चसुलरुः, पि तु ममूुरेवेखर्थः | , जनानामिति दौषः 1.रमाःद्ड 



प्श श्रीगीतमीयकाव्यं 

छयिति } श्मा मोचा कदल्यपिः इति हैमः ¦ छाया बाहुले 
(२।४।२२ ) इति हवीवलं 1 पुष्करिण्य इति । पुप्करं ̀ जं प 

३ वा सलि यालिति । शुष्करादिम्यो देशे" (५।२।१३५) इतीन्, 
श्रसमेभ्यः ( ४।१।५ ) इति टीप् 1 पुष्करिण्यां तु खातकं! इति 
दमः } समचतुरलय वापी पुष्करिणी, इति मिश्राः । ्रान्तीवि । श्च 

६ तपसि खेदे च इ्यसाद्वावे क्तिन्, 'तितुत्रत्थ- ( २।९ ) 
इति नेद् 1 "जनुनासिकख- ( ६।४।१५ ) इति दीः, सर्मात- 
नोयन्ना श्रान्तः सू्यातपश्रान्विः याकपार्थिवादिखोन्मष्यपदलोपः । 

९ आसन्निति 1 अले: कर्तरि द्र ॥ २४॥ 
इति ग्रीप्मव्णनम् ॥ २॥ 

अथ चतुर्भर्वषी वर्णयति-- 

१२ दिव्युच्छलुन्दुभिनादमेषध्वनिर्मयुरान् मदयाश्वकार । 
तत्टूजनोत्कण्टकरितः कदग्यैरिदिव ठेमे खमनोवनधी;॥ २५॥ 

, , दिवि आकाशे उच्छटनुलतन् योऽसौ दन्दुभिनावो दिव्यपटह- 
१५ निरपः स प्व मेषध्वनिरधनग्जारवः स कटतामापो मयुरान्वर्हिणो 

मदया्चकार मदयति स, जनन्दितान्विदधे इयर्थः ! खथ दैव 
अ्िन्नवावसरे तेषां मयूराणां करूजनेन अद्पनेन उक्तण्टकरिता उद्व 

२८ तित्रखककरननोकष्टकिवालैः कदगैर्नीपद्ैः सुमनोवनशीः पुप्यखपा 
वमरक्ष्मीरेमे, पाप्यते सत्यैः 1 एतवत्ता त्ररोक्यनाथागमन- 
समुद्भवं ‹ दुन्दुमिनादमेव मेषप्यनिमाश्क्ष प्रमुदितानां मयूराणो 

२१ दूजनेन समुटसिताः. कदम्बाः प्रुरतरयप्यसम्पत्तिमाजो बमूुरिति 
माः 1 दुन्ुमीति 1 भेदी दु्ुभिरानकः पट्ट इति दैम्ः । मदः 

कडयामित्यादि । णिजन्वन्नदेरा्, "मदी हग्टपनयोः इति भिच्चातर् 



गौतमीयध्रकासाख्यदीकयो सहितम् । २५ 

भमिता दख" ८ ६।४।९२ ) ! कदम्पैरिति ! अथ हलिपिवः,.नीषः 
कदम्ब इति हैमः | ठेमे इति 1 रुभेः कर्मणि ठ् 1 सुमन इदयादि ] 
वनसम्बन्धिनी श्ररवनश्रीः, सुमनसः पुप्पाण्येव वनथीरिति विग्रहः, ३ 
सुमनसो नित्यं बहुवचनान्तः सिङ्ग "पुष्यं सूनं खमनत्त इति 
हेमचन्द्ोक्तः, “भूति स्ियां सुमनसः, इति रत्तफोपकारोकेश्य । किनि 
शुपपं सुमनाः कुम" इति नाममाकादिदसनेनाखेकवचनान्तत्वमपि ९ 
मरत्रीयते । सथा च भयोगः-धिद्या दमशानसुमना इव वजनीया! 

इत्यादि ॥ २५ ॥ - 

आच्छादितो यद्यपि यतत्रत्या ९ 
यः केतकैः खप्रसवस्तथापि 1 

खसौरमेणाय स विश्वुतोऽभू- ¦ । 
म्महालुमावः छ निठीयते यत् ॥ २द ॥ १२ 

फेतकैरक्षविदधैयः खप्रसवो निजपुप्पं यद्यपि यलवृत्याऽऽच्छाः 
दितो यतपूर्वकमाच्छाय.रक्षितोऽभूदिव्यथः ! तथापि अथ स प्रसवः 
ससौरभेण निजसगन्ध्येन विश्रुतोऽमूत् प्रकरीममू्र । युक्तोऽय- १५ 
म॒र्थः-यत् यसा्तारणात् महान् अनुमावः प्रमावो यख स मदानुभावः 

पदार्थः क निरीयते कुचर प्रच्छनमावं मजते, जपि तु न कापी्यथैः । 
आच्छादित इति } जदपूर्ाच्छादयतेः.कर्मणि क्तः ! यततेत्यादि } £ 
यतनं यल्खेन दृततवर्नं तया षिसु वर्ने, केदिक्रादौ विवरणे" 
इत्यनेकाथेः । कैतरिति 1 “केतकः ककचच्छदः इति हैमः । प्रसव 
इवि । पुप्प सूनं सुमनसः भरसवश्च मणीवरकं! इति च दमः । विश्रुत २६ 
इति 1 “अथ विश्रुतं चति दे मतीते च इत्यनेकार्थः । अचुभावः 
इति । "अनुमाय _प्रमावे खन्निश्ये मावते, ` इति सनेका्थ; २२ 



२६ श्रीगौ वमीयका्यं 

च । निठीयते इति श्ठीद्रं छेपणे'दिवादिशतनेपदी च । निपर्रीद- 
साकतपैरि उट् ॥ २६॥ ^ 

९ सदर्पमहन्ति सदार्दणा्हा इतीव बुद्धा छटनैविदग्धैः । 
श्रीतीर्थनाथार्चनचारूदेतं वित्य पूष्पभ्रियमा्यु तसे ॥ २७॥ 

अर्हणां पूजामर्हन्तीति सर्हणाहीः पूजायोग्याः पुमांसः सदा 
६ निरन्तरं सत्समीचीनमर्् पूजानिधियोग्यपुष्पादिद्रग्यमर्दन्ति । तदु- 
पादानाय योग्या मवन्तीवयर्थं इति एतागुक्तं बुद्धा इव ज्ञाता श्व 
विदग्धः विचक्षणः कुटनैखरविरेषैः भिया रकया निरुपमोवम- 

%केवलक्ञानादिलक्षणया युक्तस ॒तीर्थनाथस्य वीरपरमोरभने प्रजने 
नारुः दचोमनो देतुः कारणे तथामूतं पुप्पथियं छुमणुक्षमीमाद् दीम 

विवल्य विताय तखे धीयते ख । अर्यैमिषि । पूल्ये पूनाविधै 
१२ नार्थ इत्यमरः । अघौय पूजाविधये इदम््य प्पादाभ्यां च 

(५19२५ ) इति यद् । अर्हन्तीति । “अर्द पूजाया" फर्षरि खय्. 
अर्ईुयोति 1 भूारेणा सपयीऽ्ची" इति दमः । इट्नैरिति । 

१५कुरखजो गिरिमिका' इति च । थीतीर्थत्यादि । उतरपदञोषपी 
समासः । त्र देव्व्दो नित्यपुटि्नः । चितय्येति 1 विपूवीदनोतेः 
पूरयैकाले क्ता तस्य व्यवदेदयो .¶्वा द्यपि ( ६।४।३८ ) दवयतुना- 

४८ सिकलोषः 1 ते इति । स्वायावोरभौवे रिद् ॥ २७ ॥ 
धनच्छटाच्छोटनतो पनयद दर्पेण यथोअच्रम्भे । 
शीवीरनायागमजावर्धसतथा पुष्पे वमिः शिदीन्धैः॥ २८॥ 

१४ पनेन षनदृघ्या उच्य उद्वच्छन्त्यः प्रदुैवन्त्यो या वर्षासु 
पना निविडा याश्टयस्तासामाच्छोदनत गाच्छोटनात्, .चिरीन्रः 

१२ सिन्धामिपतन्नरमितेवण मनोदेन यया उच्ननृममे विकसितं प्या 



गौतमीयप्राशचाख्यदीकया सहितम् । २७ 

तैनैव प्रकारेण श्रीवीरनाथस्यागमेन आगमनेन जात उत्प दर्पो मेषां 
तेसथाविः सद्विः चिीन्धवृह्षः पुषे पुष्पितम् । इदम तासर्यम्-- 
यथा करट वपीकारे सान्द्रजीमूतच्छरर्संस्यीदुलन्ममोदाः शिङीन्धा 

विकखरा वमूुलतथेवेदानीमपि श्रीवीरेशगमनसमुदधतदपीले चार- 
तरपुप्यसम्मारमाजो जात्ता इति । घनेति । “निबिडं तु निरन्तरं, 
निविरीसं घन 'सानदरंः इति हैमः । घनोधदिल्यादि । भयं बन-६ 
शब्दो मेषपर्यायः ! श्ण गतो, यदादित्सूवीदसाछटः “उगितश्च' 
(४।१।९ ) इति डीप्, प्ुवक्कर्मपारय-' ( ६।३।४२.) इति 
पुवद्भावाद् डीपो निवृति, वव्पीलतपात्ययः प्राण इति हैमः । ऋतु- ९ 
पिशेपवचनोऽर्य.वपौशच्दो निदं बहुवचनान्तः सीलिङ्गश्च बोध्यः । 
यस्तु प्रृ्टिवाचको वर्प(पी)ाव्दस्म खत्र न आदयः तस्व पुद्टीम- 
रिङ्गतराहृुवचनान्सत्ानियमाच ! जजृम्भे इति । नुृम्मतेमौवे द् । ४ 
पुपुष्पे इवि । पुप्प विकरासने' जसरद्ववि ठ् ॥ २८ ॥ 

। इति वर्पाक्रतुवणेनम् ॥ ३॥ 

संमति चतुर्भिः शरद वणैयति-- १९ 

कुत्रापि सान्दरदुमजारगर्भे सरो विरेजे बिमलाम्बुगर्भम् 
एतान्यकारेण सुदैकभूमिः सय॒चिता शारदकौगुदीव ॥ २९॥ 

सुपि सान्द्रा घना ये दरुमा वृसाह्तेषां जारं समूहस्तस्य गर्मो ३८ 
मघ्यपरदेःखसिन् निविडततदवृन्दमष्यदेदो इत्यथः, विमलं वपी 
पगमेन फदैमामायानिर्मर यदम्बु पानीयं तद्रे मध्ये यस्य तचथा- 
विं सरखडागो विरेजे श्ञुमे सरः ¦ केन १ भन्कारेण पार्धवर्सि- ९१ 
ङच्यादिततमसाद्रवा बे्िवा तया युखसैकाऽद्धितीया भूमिः घुसैक- 
मूमिखभा पनः सुखिता एकीमूता ददी शारदकौयुदी इवे चचर- १५ 



२८ ~ श्रीमौतमीयकाच्यं 

द्ववचन्द्रज्योत्ा इव यथेवविधा सारदकौमुदी विराजते तथा तदि~ 
चरथः] जञेत्यादि { "जारं निवदसंचवीः. इति हैमः । शम॑ 

३ कुषौ दि्लौ सन्धौ भणे पनसकण्टके । मध्येऽ्ावपवरके! इत्यने 
काथः । विरेजे इति । विपुवद्राजतेः करि ष्! पृतेति । तषे 
कर्मणि क्तः, शुकः किति (५२।११) इति नेर । शर्दकौषु 

६ दीति । दरदि घनालये भवा शारदी श्तत्र भवः? (०।२।६३ ) 
इत्यण्, “दिद्धा-' ( ४।१।१५ ) इति डीप्, सा चासौ कौुदी चेति 
विरहः । श्ारदूघनाद्यये" इति हैमः । “चन्द्रातपः कौदी च ज्योत्ा' 

९इति च दैमः 1 नन्वत्र भित्रहिङ्गयोः कौसदीसरसोरुपमानोपेः 
यद्वेनोपादानमयुक्तमिति चेत्", भेव, उपमानोपमेययोर्भिननिद्गसं न 
दोषाय बहुमिर्महाकविमिरादतत्ात् उक्तं च~'रिद्संख्यानिमेदेऽपर 

१२ विरोपणविरोप्यतानिभक्तिः पुनरेकैव विरोपणविरप्ययोरितिः । 
यथा विदरौपणविदोप्ययोसखयोपमानोपमेययोरपि वोध्यम् ॥ २९ ॥ 

चन्द्रातपे मू््छितचन्द्रपादै्दीप्रोदयिन्दु नलिनीदलेषु । 
१५ ह प्रमत्ता जगटुः सीट युक्ताफएलधरान्विमिता मराखाः ॥२० 

इदासिन्. रतौ प्रमचखाः भहृषटमदोपेता अत एव सुक्ताफरानां 
आन्ति अममिताः प्राप्ताः मरासा हंसपक्षिणश्च्रातपे चनद्र्योत्लायां 

१८ नदिनीनां - कमकिनीनां यानि दल्यनि पत्राणि तेपु मूच्छिता 

वृधि. प्राप्ता ये चन्द्रपादाश्वन््किरणालैर्दपा दीप्तिमन्तो ये उदयिन्दवो, 
जलकणासरान् सदं रीखसदितं यया साया जगलगरन्ति स, 

२१ मक्षयामाघुरिति यावत् 1 जयमर्थः-छरकले हि चन्दरवर््यां रजन्यां 
चन्द््रिरण्दीिमन्तो नदिनीदटसखा जस्कणा मरैरादिर्यं्ाफल- 

रभ्नानया मक्षिवा इति 1 चन्दराव्पै ति ! वदद्रात्तपः कौमुदी च 



मौतमीयम्रकासाख्यटीकया सहितम् । २९ 

ज्योत! इति देमः । भूच्छितेल्यादि । श्च्छौ भोदसमुच्छरययोः 
असकरैरि रूः, - ष्यादन-दीथिति-कर-दुति-दुठः इति दमः 1 
दूमरेस्यादि । ष्दीपी दीपी (नमिकंपिसि-' ( २1२११६७) इति ३ 
रक्, उदकस्य चिन्दव उदव्िन्दवः, अत्र भन्यौदनसक्तुनिन्दुवजञ- 
( ६।३।६० ) इति उद्कसोददेश्ः । जगरिति } "गरू खदने, 
जसाद्धिद्, इता इति इणः करि कः ॥ ३० ॥ ३ 
प्रस्परारिष्धितमातलिद्गा दूरादमेदं प्रतिदर्बयन्तः 
प्ररस्परत्युपदाचदावं साधिकलेहमिव भ्रपनाः ॥ ३१ ॥ 
„ प्रस्पराटिन्गितमादुलिक् यन्योऽन्यानाटिज्य खिता बीजपूरकतरनो १ 
जनान् दूरात् दरदेकादमेदममिन्लव प्रतिददयीयन्तः सन्तः 1 परस्परेभ्यो 
चतुर्थाबहुवचनम्, अन्योऽन्येभ्यः प्रति आभियुख्येन या उपद्र 
्ाभृतं सद्रसतुदौकनमिति यावत् 1 तयाऽवदातं निर्भरं "मन्तं वा १२ 
सापर्मकतेदं॑स्षमानपर्मवारकनयमीतिं अपत्ना इष भपरुवन्ति सेते- 
दयुसेक्षा । परस्परेत्यादि । प्रस्ैल्योऽन्धेरलिङ्गिताः संशिः पर्- 
स्परारिङ्गिताछ्वे च ते मातुलिङ्गाश्ेति विरेपणसमाप्त; 1 (मातुजिह्ञो १५ 
नीजपूर्, इति दैमः । दर्शयन्त इति । देठमण्णिजन्ताद् दररुट 
श, अत्र जनानिति दवितीयं कर्मेपदमष्यादायद् । ् रत्युदेव्यादि । 
प्रतिदरव्योऽवामिुल्यवचनः उक्तच च्व्याध्याभियुस्पयेोव्योतति १८. 
वारणे पतिरुच्यते इति । उपदानमुपदा उपपू्ादब््, “मतशचोष- ` 

सम ( २।१।१३६ ) इति लियामद््, उपदा प्रामृतं प्रोक्तयुपग्राह्य 
सुपायन' इति हलायुधः ! "अवदातं तु विमरे मनोज्ञे सितपीतमोः" २१ 
इति दमः । साघमिकेति । समानो परमः सथर्मं चरन्तीति साय- 
मिषा खेदं “धम चरति, ( ४।४।४१ ) इत्यनेन ठ 1 प्रपा 
इति 4 धद् यङ" दिवादिरत्वद् मपू्ादलारर्रि कः ॥ २१ ॥ २५ 



३० श्रीमोवमीयकाव्यं ˆ 

नगानुप्घतु वितानिताद्ध वीः सथुष्टासवतीः समीक्ष्य 

संयोगमिरैः सकरार्थसारं बिकासिरोकोऽ पिदाचकार॥ २२॥ 
३ अत्रासिम् ऋतौ निखसिखोको भोयिजनो नयानां वृक्षाणां गेयः 
सह॒ योऽनुपङ्ः सम्पकः सङ्गम इति यावत्, तस्मात् वितान 
निलारो जातमसेति नितानितं तथानिघमङ्गे शरीरे.बाऽऽमं तां 

९ वितानिाश्नाखा यव एव सयुलासो निकाशोऽसि- आसामिति सयु- 
छासवत्यखा शवंविवा वदीडताः समीक्ष्य दष्टा श्ेवंछमजनेः सद यः 

, संयोगः संसर्गं सक्षु समखवस्व॒पु सारं तत्त्मूतं निदाश्चकारं 
२ जानाति स । जयं भावः-तस्वटमपंसर्गास्माप्तसमुद्छासा छता निरीदय् 
विलसिजन इत्यमतर्कयव्-- “यदत्र संसारे इष्टसंयोगासरं सारं किमपि 
नासीति" 1 असुपृद्भाचित्ति । ज सगे घनुपू्वः असाद्रावे 

४२ यञ्, "उपसर्गाद् घुनोति०” (८।२।६५) इत्यादिना पलं, च "वोः, 
ङः ( ८।२।३० > .इति छल, उखब्दः पादपूरणे पुनरथ वा ।, 

, तितानितेत्यादि । वितानं कदके यज्ञे विवरे क्रतुकर्मेणि' शइलने-, 
४५ कार्यः 1 तदस्य सञ्जाते ( ५।२।३६ ) इति तारकादित्वाच् इतय् |, 

समीक्ष्येति । सृपूर्वादीकतेः क्वा तख ल्यप् । इैरिति 1 
सहार्थस्य गम्यमानतात् ^सदयुक्तेऽपघाने' (२।३।१९ ) इति 

२८ तृतीया । "दधो यूना' ( ११२६५ ) इति निर्देशात् । विलासीति 1, 
विटि तच्छीलः खघ संेषणादी' “वौकपरस- (३।२।१४३), 
इति पिनुण् । तो लोकरब्देन कर्मभारयः । बिदामिति 1 “बिद 

२३ शाने' “उपविद-' ( ३।१।३८ ) इत्याम् ; विदेत्यकारान्तनिपातवान्, 
खधुपधगुणः (१) ॥ ३२॥ 

४. शति इष्दणनम् ५४ ॥ 



गौमीयपरकास्ाख्यदीकया सहितम् 1 ३१ 

साग्तं त्रिमिरहमन्तं वर्णयति-- 

यथा रसो व्यापिप्रद्धिम्चां 
पुण्डरेषुकाण्डेपु वदा तथेव ~ & 

कारो उडशत्सकलार्थसिद्धे ` 
शमो मवेक्कि न पतिलिरोक्याः ॥ ३३ ॥ . 

यथा येन भकरेण हिम देमन्तरकाले पष्टः पुण्डूजात्रीया ये ६ 
दष्वो रसारक्षाखेपां काण्डेयु रकन्येषु रसो मयुराखदिो व्यापिपदत् 
व्या्तोऽम्त् परिणमति सेति यावत् । तथेव तेनैव प्रकारेण तदा , 
तसिन् काले परमोरागमनसमयेऽपी्यथेः । इ्युकाण्डेयु रसो व्यापि-९ 
परत् दत्यादृत्या योग्यम् ! नतु काण्द्रन्ययाऽजीवलेन अडसरूपला- 

तकथमीदग्िधानाम््यै सन्ञापरीति, इत्यादङ्या-कार इत्यादि । 
चेयदि काटोऽनेदय जडोऽचेतनखथानिधकायकरणेऽ्छमोऽस्तीव्यथः । १२ 
तयापि त्िरोक्याः पतिसैरोगयेश्चसे जिनः सकृटार्थसिध्यै समल 
कायसिद्धये किंन क्षमो न समर्यो मवेत्, अपि तु मवेदेवेदयर्थः। 
एतेन मगवदतिदायादेवेकसिन् काठे सर्वतुमादुमाबो न॒ तन्यसख १५ 
कस्यापि प्मागादित्यवेदितग् । व्यापिपरदिति ! ¶¶ पटनादौः 
दीषान्दो जैेत्यादिकफश्च व्यादपू्वीदसाक्तर्चरि रद्र । तते द्वितवादी . 
छते मोदि, इत्यडाममः, य्यपि पाणिनीयादौ पतत्ुत्रा- ४८ 
भावाद् व्यापिपरित्येवं रूपं दृद्यते तथापि सारखतादावेतत्सद्धाबान 
दोषः 1 दिम्तौमिति । दमं प्रपान यत्र स दिमप्रपानः, स चाऽती `` 
चरुश्च दिमदुखसिन् शराकपार्थिवादित्ान्मष्यप्दरोपः । पुषद्रूति |२१ 

% वेष्टेद्रमुदर्याल्ययच्यदधिवे माधवविवरणोपेदे सारखक्त्या्प्ये ३४्द् 
समष्टेे नदमपडुो करदकस्पेप्र दरयुते. 



३२ श्रीगौतमियकाल्यं 

भ्मेदाः कान्तायुण्डुयाख्खः इति हैमः । कान्तार १ पुष्ड् २ 
इत्यादयस्तयेक्षोभेदाः सन्तीति तदर्थः } फण्डेषिति. । शण्डे 

३ नलिऽधमे वर्गे दुस्कन्येऽवसरे शर, इध्यनेकार्थः । सकलेत्यादि । 
सकखाश्च तेऽथौश्च सकलार्थसतिपां सिद्धिर्नप्पत्तिखे अर्मथेकय 
क्षमषदसय. योगे (नमःखस्ति- ( २।२।१६ ) इत्यदिना चयुरथी । 

त्रिलोक्या इत्ति । तयाणां लोकानां समाहारलिलोकी, तखाः 
प्तद्धितार्थ- ( २।१।५१ ) इत्यादिना समाहारे द्विगुः 1 द्विगोः, 
( ४।१।२१ > इति डीप् ॥ ३३ ॥ 

९ , आङकठेषु अरसवेषु षथा- 
` छनायुरागेण तवः केषु । 
दभर पदं दाडिमपादपानां 

१२ यत् सन्दरणां न रि स॒न्दरं किम् ॥ ३४ ॥ 
‡ जनानां रोकानामनुागोऽनुरतिन्तेन कर्चमूतेन प्राक् पूर्मं वाडि- 

भपादपानां दाडिमवक्षाणां ङ्च्लेषु सुकुटेु ईषद्विकमिततकलिकाघ 
५५इत्नि यावद्, पदं स्याने दम धृतं, पश्यात् प्रस्मेषु तेषामेव पुष्पेषु षदं 

दभ्र } ततछ्चदनन्तरं तें एटेषु प्रदं दमने 1 सयमर्थः-युष्पफलोतपेः 
पू्वैहिःदाडिमानां सेप्वेव जनानामनुरागः समाजनिष्ट ततः पुष्पो. 

१८ तपस सत्यां तत्ामुरागोऽभूत् तदनु फरुपदुमावे कैव जनानु- 
रखता जातेति । एतदेव द्वदयति~यत् यसखारकारणात् सुन्दरां 
दरोमनानां किमऽवयवादि सुन्दरं न हि भवेत् सर्वमपि सुन्दरमेव 

२१ स्यादिदयर्धः । ददमव्र ठासर्थमू-“यतो दाडिमग्ृ्लाः खयमेव सोम“ 

नाच्छ मुकुटाचाखदवयवास्तु श्षोमनाः स्युरेव भथ शोभनत्या्च 
सवैर सवमु जनानुरागो परक एवेति । फुष्यलेप्विति । कुच्यले 

भशुलुलोऽकनिया' इत्यमरः । अन्वित्यादि । शगोऽनुरागो रतिः ईति । 
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द्ैमः 1 दभर इति । धनः कर्मणि चट् । पदमिति 1 पपदं खाने 
विभक्यन्ते शब्दे बाक्येऽङ्कवस्तुनोः” इ्यनेकार्थः ॥ ३९ ॥ 

विनाऽपि कारं यदहो वयः पुप्पेदैले; सान्द्रतरा बभूवुः । ३ 
तदवतेरदेवपतेः प्रभावो व्यक्तीकृतो भक्तिपरैः पुरेव ॥ ३५ ॥ 

अदौ इति आमब्रणे, भो छोकाः ! कुवस्यो वदर्यः कारं विनाऽपि 
पुप्ाद्ुलत्तिसमयमन्तरेणापि यदष्पेः कुुमदैठैः परैश्च सान्द्रता ६ 
जअतिनिविडा बभृवुखद्धक्तिपैरः सेवातः सैः परेव प्रमो 
रागमनेात् भरागेव देवपतेर्बीरममोः भरमावो माहास्यं व्यक्तीकृतः 
भरकटितोऽभूदिय्थः 1 कुवटय इति ] कर्कन्धुः कुव कोलिर्वद्री" ९ 
इति हैमः । सान्द्रेत्यादि । भतिशयेन सान्द्रः. 'सतिशयेऽये 
तरप्, । देवैरिति । देवता एव दैवते, भजञादित्वात् सायैऽण्, ,, 
पष्ठीवरिद्गोऽयम् । देषेत्यादि देवानां चतुरविधुराणां अ्रबविप्णु- १९ 
महेशादीनां वा कषानादिपरमातिशयसरम्पनलासतिर्वियु्देवपतिसतख । 
व्यक्तीत्यादि । मव्यक्तो व्यक्तः सम्पयते तथाछ्ृतो व्यक्तीः 
(भ्वसि ८५।४।५०) इव्यादिना चिप्र्येऽख चै! (६।३।१३८) १५ 
दतीकारः । भेक्तीत्यादि ] भक्तौ परा भक्तिपरासतैः क्तिरेव परा 
भ्रेषठा येपां तिति वा । पुरेति । जादन्तमव्ययमिदे शाद पुरा 
परथमे" दूति हेमः ॥ ३५ ॥ 

इति देमन्तवनम् ॥ ५॥ 

खथेकेन िदिरं बभेयति-- 

सुखादुरुपैव॑द्रेडलन्तयो यतो यदर्यो यमाससज्जः ! 
, €ोगिन्यं चपि विलसिषुंसामसीदररोभूमिरिदाऽऽधिवानाम् २२ 

॥। मौ = काऽ 

. १८ 
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ˆ इदान वतौ सुखादुस्येः खलादभिः सुसूपैथ बदी्मिनपर- 
ठटन्सो नम्रीमवन्तयो बदर्यः कुवरीब्षा यतो यसात्कारणाद्धवं 

इ प्रय्वीमाससञ्चरािलिङ्कः, तवसबद्धितोः जाथितानाम्-शनां सुवमाधितय 
सितानाय्, योगिनां योगवतं नराणां, च पुनर्विखसिप्ं मोगिमरप्या- 
णामपि रहोमूमिरेकान्तखानमसीदहमूव । रहोमूमिकष्विणो हि योगिनो 

६वा भोगिनो वा मवन्ती्यतद्धेपामेव गहणम् । सुखादुस्पैरिति । 
खादु मघुते रसः, सूपं वणै आश्ृतिवो, खाद् च रूपं च खादुरूपे 

. दमने खाटुरूपे येपां तानि तः 1 वद्रैरिप्ि । बदर्या; फति 
वदराणि वैः, णतुदाचादिवयादस् “कटे छक्' ( ।२।१६३ ) इति 
दक्, खवुतद्वित-' ( १।२।४९ ) इति खीपो ठ् । आसज्य 
रिति । "नन सदेः याद पू्ादसाक्तर्षरि ठिट् । योगिनामिति । 

१२ १्योगधि्ृरिनिरोषः", सोऽ्त्येपामिति मवर्थे दमिः ! विरासी 
त्यादि । विद्यसिनश्च ते पुमांसश्च तेषाम् । रद इयादि । रद्या्ती 
मूमिश्चेति विग्रहः । रह इति सान्तमव्ययमनव्ययं च { शो गुदे 

१५२्ते तत्व दति देमः । युपे एकान्ते इयर्थः ॥ ३६ ॥ 
इति शििस्वर्णनम् ॥ ६॥ 

सथ टेद्वः सर्वतस्ाधारणवणेनमाद-- 
१८  दठान्यपीप्ये खद दुरुमानि 

येपामगानां सुमनःफरैसते 
खत्तीमिवालन्तविटोकनीया 

1] भूवा यदो मागवतोऽठुमावः ॥ ३७ ॥ 
येषागगानां शृक्षापां श्ये यतन्ते ददामि पुत्ाण्यपि दुरमानि 

१ जमूषत्निति श्रोपपपपप्यदिकं त॒ द विष्ठतु दलन्यप्रि नागन 
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सपिश्व्दार्थः, ते वृक्षाः खखयासमनो यः ऋतुतसिनिव सुमनःफे 
पुप्यफरेरत्यन्तविठोकनीया ` सलन्तं यथा स्यादय निरीक्षणीया 
मूता अभूवम् । यथा खतं मतिरम्या भवन्ति तथेदानीं भमूता इत्यथैः । ३ 
सत्रोपपत्तिमाह-“अहो छ्याश्र्य मगवतोऽयं मागवतः मगचत्सम्बन्धी 

सूनुभावः प्रभावो विरेोक्यतामिति दोपः, यद्धाना एव॑विघच्रबो 
जातासत्र भरमोरतिदाय एव कारणं नलन्यत् किमपीति मावः । दष्ये 
इति ! "सन्त इष्यः सुरभिः इति हेमः । खल्विति । इदं वाक्य. 
रद्कारे निश्चये वा, दुमानीति दुःखेन रभ्यन्ते दति षद् दुःघुपु" 
८ ३।२।१२६ ) इति खट् । “उपसर्गात्” (७।१।६७ ) इति नियः 
माल्ुमूमावः । सुमन इत्यादि । संमनसश्च फलानि च तैः । भाग- 
भत ति 1 ̂तयेदम्' ( ४।६।१२० ) इत्यण् ॥ ३७ ॥ 

अथ सामन्यतो वनं वणैयति-- $ 

पप्पैः परैव युगपत्समिद्धे नीरन्नीरुद्मकागनेऽसिच् । - 
पतत्रिणस्तारविराबवन्तो बत्ख॑च्छुभोद्कमिवाऽचिकी स॑न् ॥३८॥ 
। पुप्ेषौ पुनः फेयगपस्तमकारं समिद्धे व्याति चोमित्रे वाऽ 
सिन् नीरन्भाणां सान्द्राणां नीखनां नीख्वणीना दरुमाणां वृक्षाणां ` 
कानने षने तार उच्चैर यो बिरायो ध्वनिः स विधते एपामिति 
तथाविधाः पतत्रिणः पक्षिणः फोकिरचाः वरन् प्रवरिप्यमाणः £ 
शुभः पररस्तो य उदक जगाभिकारेद्धवं फं तम चिकीरैननिव कय" 
यामारिवेखुसेध । उतएकाके हि यत्र श्युमभदृपिर्मनिप्यतीत्या- 
द्ुरियेति भावः 1 समिद्धे इति । निहन्वी दुत" संपूरवादस्ाकर्रि २४ 
रः) दैदित्वनिद । नीरन्थेति । “निनिरीसं चनं तानद्रं नीरन्धै' इति 

~ दैमः । पतत्रिण इति ।, पतनाणि चनृर्डाणि सन्तयेपामिति मर्थ १३. 
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इनिः ! तारेति । "वरोऽद्ुवष्यनिः इति दैमः 1 वरस्खदिव्यादि } 
शतु वनेः आस्मनेपदी श्यः खखनोः, ( १३1९२ ) इति परसै- 

यदं, न वृच्यशवतुभ्ये, (७।२।५९ ) इतीडमावः, शममस्य 
सिनिति युमः यगादिवादच् , “उदरकसद्धवं फर! इति देमः। 
उच्रकासेदधवमि्यर्थः । अचिकीवनिति । शकृत संशब्दने 

श चुरादिः उद । “उपवायाश्च' ( ५।१।१०१ ) इति श्व इव्-' 
(७1१1१०० ) इति रपरलम् 1 ३८ ॥ 

विभ्राजमानाऽख्रधरेव दूराचच्छयामलामं पिषिनं चभासे । 
१ मेरोरिवाऽ्छनीय एवं धरित्यभिनं यने भक्ति्तेरमरस्ैः २९) 
` दृरदूरदेशचाद् दयामय सामा भ्रमा मस त्यानि तद् 
मराण्न्यावर्णितरस्पं विपिनं महसेनाख्यं वनं विभ्राजमाना दीप्यमानाऽ- 

३२ ्रपटा इव मेवधया हव वमासे युदमे } यथा दृट् दयामलयमा षचघयं 
दोमतते तयेदमि्यथः 1 उसेक््यते--फिमिव १ मच्ुकतेरम्यदधमेरेः 
कनकाचटाद् जानीय यरिज्या एथिन्यां धृरतं खापितं रें इन््रसंबन्धि 

४५ वनमिव जन्दनास्यं फाननमिय इदं मदसेनपण्डं मवति(भातिर), किंलु(¢) 

मकः सुरैमतेः सकायादिदानीतं नन्दनं बनमेवाखीति उसेकषवते इति 
मावः । यत्रेति ] "यत्रं मेषो वारिवाहः इत्यमरः । प्यामठेति । 

१८ श्द्वासः द्यामः दयाम इति दमः । पिपिनमिति । “भरव्यरण्यं 
विपिनं ग्नं काननं यनै, इयमरः 1 चमसे इति } माद दप्ी" 
करि एिदर । आनीवेति । आदः पू्वानयतेः पूर्मकले क्वा 

२१ ठस्य च्य, एतिमति धमः कर्मणि छः 1 एिन्द्रमिति। इन्दसेदतियर्थे 
श्वसेदम्” ( ४।३।१२० ) इत्यण्. 1 मक्तीत्यादि । भक्या यतरः 

भ पृषितास; । यमररिति ) "यम्या जषतान्धमः+ इत्यमरः ॥२९॥ 
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खायामरेणोच्दिभूरुहाणां वमार सा भूरपि मेचकामाम् । 
बेलोफ्यनाथकरमधारणाय स्दतेव गारुत्मतशकरनीतेः ॥ ४० ॥। 

यत्न सवि महसेनपण्डं वेते सा भूरपि प्रवी अपि उच्छिति-३ 
भृरूहाणासुनतवृक्षाणां छायामरेण खायासमूषेन मेचकामां शृप्णम्मां 
वमार षारयामास । अत्रोयेक्षते-त्रेरोक्यनाथखय वीरप्मोः कम~ 
योश्चरणमोधीरणाय विन्यास्ाय गारुूतमतदाक्रनीरैः मरकतेन्दनीर-६ 
मणिभिः स्तृता इव अच्छादिता इव, यतो मरकतादिभिराप्तताऽपि 

मूमिमे चकाऽऽभां विमर्सि। वभारेति। मृनः कर्रि ठिट्। मेचकेति। 
षुप्णस्तु मेचकः” इति हैमः । मेचका चासो जामा चेति विग्रहः ! ९ 
लोकेत्यादि । त्यश्च ते छोकाश् त्रिलोकालञे एव ररोवय, "छाथ 

> 1 "पदऽदिश्वटनः क्रमः, इति हैमः । जत्र तादर्यये चतुर्थ 1 
स्ट्तेति 1 स्तनः कर्मणि कः । गारुत्मतेल्यादि । गारुतमतानि च २ 
शक्रनीखश् तैः "मरकतं त्वद्मगर्म॑गार्ततं हरिन्मणिः" इतति, 
भनीरमणिसतििन्नीरः) ति च देम: ॥ ४० ॥ 

जअथोपंहरति-- 

रथं तत्फठकुखमच्छदामिरा्म 
तत्क्माधिकृतछ़ती जिनेन्द्रभक्तः 1 

खाऽ्खमैः सदह महसेनयक्षरालः | १८ 
खं पण्डं लघु परिमण्डयाञ्चकार ॥ ४१॥ , , 

तलिन् कर्मणि वनसंस्कारक्रियायां येऽपिङृता सपिकारिणो 
देवाचतयु कृती विचक्षणस्वया जिनेन्द्रख वीरममेक्तः सेवकः एवंविषो २१ 
मदसेनयक्षरानो मदसेननामा यक्षायिपतिः सस्याऽऽत्मनो येऽखमाः . 
सेयकमाया व्यन्दरदेवासेः सद् परक्षुमच्छदामिराम फरपुष्पपत्रे ९३ 

4५ 
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रमणीयं तव् परागुक्तखरूपं खमासीयं पण्डं काननमिरथमुक्तपकारेण 
खु दीगर परिमण्डयाश्चकार समन्तात् शोभितं चक्रे । फलेल्यादि । 

३ फ़टानि च कुसुमानि च छदानि च पएच्कुखमच्छदानि तेरभिरामे 
रम्यं श्वह् पर्णं छदं दरम् इति हैमः । अखपरैरिति । 'सदयुक्ते-” 
(२।३।१९ )'इति तृतीया 1 गीर्वाणा मस्तोऽखमा' इति देमः। 

६ महसेनेत्यादि । यक्षाणां राजा यक्षराजः “राजादःसलिभ्यः- 
(५५९१ > इति यच् । महसेनध्यासी यक्षराजश्चेति कर्मधारयः 1 
सग्विति । श्वी क्षिपं दुतं रघु" इति हैमः । परिगण्डयामिति । 

९५मडि भूषायां चुरादिः "कास्मवयययात्-, ८ ३।१।३५ ) इयाम् 1 

भयामन्त- ( ६।४।५५ > इति णेरयादेः। इदं परदर्पिणीषटचम्। 
तद्क्षणं च--श्नौ जौ गल्लिदशयतिः भद्थिणीयम्" इति !॥ ४१ ॥. 

१२ अय केविः काव्यवणैन(स्ोनामास्यानपूर्वकं सर्गेसमापतिं कथ- 
यति- ॥ 

इति श्रीकविरूपचन्दरविरचिते गौतमीये महाकाव्ये 
५५ मदसेनवनवर्णनो नाम प्रथमः सर्गः ॥ १ ॥ 

इतिराच्दः प्रिसमा्ौ, श्रीरपृचन्दरेति कविनामकथनम् , भौत 
. मीय इति कान्यनामकथने, गौतमगमिहत्य छतो ग्रन्थ इति 
9८ भौउमीमं टप्रत्ययः । वर्धितं चवर षद्कतुवर्णनद्वारा मदतेनयनमिति, 

एवमुपरघ्ापि द्र्न्यय् ॥ 

1 

ह्मी एचनायारसमाकःस्वाणगयिदताया मौतमीयद्रदन्धेयादयायं 

१३ गीतमीयद्रकासाष्वा्ा धयमः स्मः ॥ १५ 



गौवमीयगकाञ्चाख्यदीकया सदितम् 1 ३९ 

अय द्वितीयः सर्मः। 

अथ एवनकुमारनिर्जराणां हदि जगदीश्वरमक्तिरमिवेश ॥ 
रणरणकं तया समेषां प्रतिगुलमाविरभूच भारतीयम् ॥।१।।३ 

जगन्रयाऽधीश्वंस्तां यदीयां जनेषु धख्यापयितुं कोः । 
व्यधायि प्रचयमाय्यु ठेखैस्तमीभ्वरे यीरजिनं प्रणौमि ॥ ९॥ 

जयाऽनन्तरं पनक्ुमारनि्मराणां वायुकुमारदेवानां हदि भामते ई 
सगताभीश्वरो वीरमयु्स मक्ति उपालिः। आावित्रेदा प्रवेद छृतवान् 1 
तया तया मचया रणरणकभूतामैखुवये व्रिभतां समेषां चमलानां 
तेपां देवानां प्रतिष्ठं खसे शख इयं वक्यमाणा मारती वाणी ९ 
आविरभूत् मादुर्बभूव । चराव्दः समुचये । निर्मरेति । “मरा निर्बर 
देवाः इयमरः 1 भआचिवेकेति । "नि भ्रवेशनेः कर्मरि. छिदि! 
रणरणकेति । भौखुक्यं रणरणकोटे' इति हैमः । रणरणक १२ 
बिमरतीति भनः किप् । तेषामिति । समदब्दः सर्यपयीयोऽते एव 
सर्वेनामका्म् । प्रतियुखमिति। खसं सखं प्रतीति निग्रहः । “अव्ययं 
विभक्ति-' ( २। १६ ) इत्यादिना वीप्सायागग्ययीमावः । भार- १५ 
तीति । धान्रालली मारती गोर्मारिति देमः । मलिन सर्गे पुपि- 
सागरागृर, तद्रक्षणं च-“अयुजि नयुगरेफतो यकारो ¡युचि च नजौ, 
जरगाश्च पृचिवप्रा इति ॥ १॥ + १८ 

केगमित्यद--, ` ~ 
शस्त कुष्ठ रे रोऽपनोद 

हिपत ुदूरमदःसखरादमष्यम् 1 



४० शीमोतमीयकाव्यै 

समवसरणटेतुनाऽख मर्व 
वितचुव योजनम भूम्रद्धिम् ॥२॥ , 

2 रेदेवाः, जस्य भुर्महावीरलामिनः समवसरणदैतुना स्रमवसरण- 
निमिं रजस धृक्ेरपनोदोऽभ्याशरसं कुरत, तथाऽदःखलदेतत्ा- 
नादमे्यमपितरं वस्तु घुतरामतिशयेन दूरं दृरपरदैदौ क्षिपत सश्चत 

६ इत्थ च योजनं यावत् आशु दीघं मूमिञुद्धि वितयुत विखारयत 1 
ङुस्तेत्यादि 1 त्र शसंत्रमेण प्रवृतौ" (वा०) इत्यादिवचनाहिचम् । 
खयलादिति। भत्र दूरशब्दयोगे (दूरान्तिकार्थैः, ( २।२।२४ ) इति 

९पश्चमी॥२॥ 

इततरमथ विकिय्रदयेभमदनिरैर्वनभूतलादुदस्तः । 
विकिरदयकयेऽपि योजनान्ते निपतित उन्नवयप्रतामवाप ॥२॥ 

४२ अचेदग्राणीपादुमौवानन्तरं विक्रियया वायुकुमारदेषृतविकु्व- 
णया भ्रसूतैरुसननग्र॑मद्धिरितखतः सथ्वरद्विरनिटेवौयुमि्वेनमूतरादवन- 
मूमेः सकाशाव् हृतवर शीघतर उदस् स्तिः, उत्पाटित इति यायत्। 

५५अत एव विकिरन् परतिदिदौ विक्षिपन् अवकरोऽपि जद्िकाष्ट- 
कण्टकादिकचवरोऽपि योजनान्ते चुःकरोगमान्ते निपतितः सन् 
उत्त्वा दु्माकारतां अाय भावान् बवाहुस्वादुचैस्स्राकार 

८ इवामूदिलरथः । प्र्रमैरिति | टो कर्मेकलविवक्षया फेरि फः । 
अनिछरिति 1 करि तृतीया । उदस्त शति । उस्वद्वतेः 
फमोणि कः । विकिरदि्यादि पर्मपारयः ॥ २ ॥ 

विषिनपरिद्नापराः समीरासद्वकरोपरि विधिषु, रजांसि 1 
*ऽमगव्रहि मवी सश्निषटटे सरमया तु श्ये न पिप्ररृटा ॥४॥ 



गौतमीयप्रकाराख्यरीच्या सहितम् 1 4: 

विषिनपरिख्नायां वनपमार्जने प्रातसराः समीरा वायवससा- 

वृकरष्योपरि रजांपि धूटीधिक्षिपुः क्विषन्ति स । युक्तोऽयमर्थः-- 

“हासिन् रोके मगवति श्रीमचिनेन्दरे संनि समीपवर्तिनि मवति 
सति कुतः कसमत् सरजनसता मछिनता न विग्रकृ्ठा न दूरीमू  । 

मगवस्सोनिष्यतो हि सर्वेभ्योऽपि मारिन्यं दूरीमवेदेवेवय्थः । पिपि- 
नेत्यादि । तदपुसुयोऽये, यद्वा विपिनख या परिमृजा योधनं सा परा९ 
प्रधानीमूता येषामिति बहुत्रीहिः ¦ कान्तारं विपिने कक्षः स्यात् पण्डं 
फाननं वनमिति हैमः । परिग्जेत्यत्र भिदादित्वात्छियामई 1 ततष्टप् 
भवतीति शतरन्तात् सप्तमी । सरजसतेत्यादि । रजसा सह वर्चमानं ९ 
सरजसमिति बहुनरीरिः, ततस्त मावस्तता । यत्न "मचतुर्- 
(५४1७७) इत्यादिना समासान्तोऽच् » तत्तद् । “ननु रजोऽप्यऽ* 
परिययेति सरलसमित्यन्ययीमावे एवाऽच् › वहुव्रीहौ तु सरजःपंकज- १२ 
मिचेवं शति शब्दरासकतेः कथगत्राऽच् इति चेत्" सत्यं दाक 
निर्भर्ह्ीदावपियुक्तवाल्ाऽ्र दोपः । तथा च माघः--सरज- 
सगफरेदनिन्धरायु" (७।४२ ) इत्यादि । एवं 'सरजसतामवनेरपां १५ 
निपात इत्यादावपि योध्यम् । तुरवषारणे, "निछृष्टपरे पुनः द्र 
इति हेमः ॥ ४॥ 

सपदि तदडुगाः प्रभूतभूता ^ ३८ 
रलनपरास्तुयुखक्रियाभियुक्ताः । । 

इव खनकजना विम्य भागे- 
विंपमतमामखजनन् समां घस्िीम् ॥५॥ २! 

तत इत्यध्यादयारात् तदनन्तरे ट्टनं क्रीडनं परं भधानं येषां ते 
तथाऽत्र एव तुमुरतियायां व्या्ट्लब्दकरणेऽभियुका उय पूर्व २६ 



२ श्रीमौतमीयच्छन्यं 

विघासेषां वायुकुमारदेवानामऽनुगाः सेवकप्रायाः परमूता बहवो भूता 
मूतनातीया व्यन्तरदेवाः खनकजना इ भूमिखनकटेका इव निपम- 

> तमां निश्नोत्रवरूपेणाऽतिविषमां धरित्रीं भगीर्विभज्य विमा्गीृचय 
सपदि धं समां समप्रदेयामऽखजन् कुर्वन्ति स } ठठनेति ¦ "देष 
शदैनं खेय र्नं क्ैरोऽपि चे'ति हैमः । रुटनपरा इ्यनेन दि 

शतेपां खमवोक्तिः । "तुलो व्याफुलो खः इति हेमः । अघुजननिपि] 
खनेखीदादिकाकररि रद्र ॥ ५ ॥ 

इति प्वनङ्कमारदेवसद्धे खडङ्कछृती छतटृत्यवामवापत । 
<खपतिनयननोदनप्रणुनेः स्तनिततटित्समनोव्रजः ससज ॥ ६॥ 

इत्युना प्रकारेण पवनकुमारदेवानां सङ्घे समे खकुटसय या कतिः 
क्रिया तस्यां विपये छरतञ्च्यतां अवति पप्ने सति चघपलयोः खखा- 

१२ मिनोयी नयननोदना नेतरमरेरणा तया, प्रणुन्नः प्रेरितो यद्रा पतिभ्य 
नयननोदनया भणुननः परितः सन्, खनिताः खनितकुमाराडितो 
विद्युुमारा ये सुमनसो देवास्ेपां अजः समूहः ससज खोचितक्रियां 

9५ विधातुं सजो बमूवेत्यथः । कृतेत्यादि । कृतानि त्यानि 
कायौणि येन स दतछृत्यखसख मावसता वाम् । प्रणुन्न इति ! 
शनुदविदोद-' ( ८।२।५६ ) इत्यादिना कल्य वेकरिपकं मलम् 1 

9९स्तमितेत्यादि । इन्द्ाऽ्नन्तरकर्मधार्यगर्मष्ठसुदपः शृन्दारष्छः सुमन- 
सखिदश्ा समर्य, दति टमः । स्रजि । “स्न गती! मीवादिफ- 
खः करछरि विर् ॥६॥ 

२४ कयमिव्याद-- 

सिविवदुजरमृदिदुवणामिदिवममर पुरि चछुरप्ररिपरीम् 1 
गेषतदुचु रटिरसद्रमाभिरामं गदृदिरं दवमाद्व पिष्ठः ॥७॥ 



गीततमीयप्रकााख्यटीकया सहितम् ४३ 

` ` अमराः सनित्कुमारादयो देवा धुरि अदौ सिता शेता तनुः 
इारीरं येपां ते सिततनवः एवविषा ये जरते मेषासतेपां विकुर्व- 
पाभिः रचनाभिर्दिवमाकां सम्रलिीमऽस्पाऽरपरल्युक्तां चक्रुः ३ 
धुैन्ठि ख, तदयु ततः प्शवात् ते देवाः माता आदरयुक्ताः सन्तो दुतं 
दीप्रं सछिरख पानीयख सङ्गमः सङ्कमणं तेन अभिरामं मनोहरं रदु; 
फोमटो यो युदिरो मेषसं विचक्कुः विकुर्पृति स । ' दिवमिति ।५ 
श्िवूशब्दः सीलिष्गः । अभ्रलयादि । अदैस्ेरततिति विग्रहे 
भ्तादद्पास्यायाम्' ( ४।१।५१ ) इति डीप् । युदिरिमिति। नग्राद 
तडित्वान् मुदिरो घनाधनः, इति हैमः ॥ ७ ॥ | 

ततः किं संजातमिव्याद-- 

मधुस्मतितगं अगर्ज नभ्राडमियखगुञ्जनवायुषडमेन । 
उपरयुगरयत्समीरयर्पीचतसपु दिषु विदिदयुते च विदयुत्॥८॥ १२ 

नम्नाद् मेषः जभियुलं सम्युखं गुलनं यख तादयो यो वायुस 
पञ्नं सद्वदतेन अतितरामतिद्रायेन मधुरं यथा खाया जगर्ज गर्म॑ति 
स। च पुनश्वतद्पु दिश्चु विद्युत् उपञ्युगख्वत् पापाणद्वयमिव समीर १५ 

पर्पद् वायुसंसगीद् निदियुते चोतते स । यथा पापाणदधयं परस्मर्- 
यरपणाद् घोतते तथेव्यथः । विदिदयुते इति । ध्यु दीपी" करि 
ठिट् 1 “दुतिसप्योः (७।४।६७) इति संप्रसारणम् ॥ ८ 1॥ १९ 

तदं तणतणायमानमेधोऽप्यविरलजारमयुघुवजखानाम् । 
उपद्चमभूदियोचिवं कायं समस्मा रो निनाय शान्तिम् \९॥ 
` तदनु ततः पशाद उणवणायमानखणचणच्छब्दं कुवौो मेषोऽप्रि ` 
जरानामयिरर्नारं निव्िदसमूहमधमुवच् क्षयति स । जतत एव स॒ द्र 



धेट श्रीगौतमीयकाव्यं 

मेधः सख्वपेणादेव प्रसमं विस्तरणशीरं रजो धृष आदु शत्रं 
शन्तिमुपश्चमे निनाय प्रापयति स । कः कमिव । उपशमं विमरतीति 

‰ उपद्वमभूत् उपशमी साधुः कुतोऽपि कारणात् उदितमुदयं प्रां कथायं 
करोधादिकमिव । यथाऽतै तं सचय उपश्चमयति तयेत्यर्थः । तण- 
तणेत्यादि । सणत्तण(त् )मवतीति तणतणामवति “अन्यक्तानुकरणां 

६ ( ५।४।५७ ) इति तणच्छव्दात् उच् , ततो दिखे छते पूरयेपरयो- 
वणयोः पररूपं तकारखतषटिलोषः, तणतणाभवतीति तणतणायते २ 
तणतणायमानः “छोदितादिडान्म्यः-' ( ३।१।१२ ) शयनेन डज- 

९ न्ताद्भवत्यं क्यप् ततो रटः शानच् । असुश्ुषदिति । शु गती! 
णिशिद्रसुम्यः ( ३।१।४८ ) इति करैरि चद्ध । ततो द्विम । 
निनायेति । द्विकर्मेकान्नयतेः कचैरि विद् ॥ ९ ॥ 

१२ श्दपि घनजलठामिपिक्तमूमेः 
सुरभितरं व्िभरांबभूव गन्धम् । 

श्रकट्यति सदायतां टि यातं 
५५ सहवणुणानपि वस्तुनो निमिचम् ।॥ १० ॥ 

तसिन्नव्तरे घनञअटेन मेषपानीयेन यभिपिक्ता पिच्छा या मूमि- 
स्तस्या गत् इदिकाऽपि सुरमितरं अति्ुरमिगन्धं विभरंवमूव घार्- 

८ यमात ) युक्तोऽयमर्थः--हि यतः च्यरणाद् निमित्तं निमिचकारणं 
दायां सरादाप्यं यातं पापं सत् वस्तुनः पदरा्थस्य सदनगुणान् 

खामाविकयुणानपि प्रकटयति प्रकटीकरोति । एवायता गन्थः खमावा- 
२१देव रफ" एथिव्या गुणसेन स्यातोऽचि, स च जय्यृचिका- 

१ पन्थी "दपिवीः १३ नेयादिष्ररोषे । 



गोतमीयप्रकाशादल्यरीकया सदिठम् । ५ 

सेयोगे विशेषतः पादुमैवतीत्यथः। मिभरामिति 1 (गीदीयु्ाम- 
(२।१।३९) इत्याद्विना भजो किटि जाम्, छुवद्वावाद्धिचादि ॥१०॥ 

गगनसृतजरच्छयाप्रपाता- | 
दृपृहवरेणमला इमा दिरेखः ! 

असिटवनमपि प्रकाशमाप्ते ` 
द्रवदिव रङ्कप्सौ तदाऽभ्बभप्ते ॥ ११॥ £ 

पुनस्तसिन्नवसरे गगने जकारो खता; प्रदधता या जकच्छरास्तापां 
प्रपातः पतनं तसात् अपदहृतमपगतं रेणुमलं रजोरूपं मरं येपां ते 
एवविया द्रुमा वृक्षा विरेजुः शोमन्ते सख, यद्रा किमनया पृक्षमात्र-९ 
दोमाव्णेनया तस्मागुक्तघरूपं अखिरं समस्तं घनमपि जरुच्छटाप्रपत- 

नात् प्रकाचमुदधोतमषं प्रां सत् रद्गरसौ द्रवदिव सषवदिव आब 
भासे शुभे । पिरेजुरिति । “फणां च सप्तानाम् ( ६।४।१२५ ) १२ 

इति किटि पत्वाम्यासरोपी } अवभासे इति ! भाष दीप्तौ" फर्चरि 
स्ट॥ ११॥ 

त्वरितमथ पिशाचभूतयक्षा- १५ 
यनिमिपसद्ध इह खनाथुन्नः ¦ 

उपवनमत् योजनप्रमाणां 
वलयभिलद्धिधिनाच्कदरिवीम् ।॥ १२॥ १८ 

अथ षनवर्पगानन्तरे पिदाचभूतयक्नादयो येऽनिमिषा देवास्तेषां 
सदः समूहः खनाथेः खलामिभिदु्ः प्रेरितः सन् त्वरितं रीर 
इदाऽसिन् शद्धी्ते शत्र उपवनमनु उपवन समीपे योजनं पमाणं २ 
यस्या; सा तां धरित्री वट्यः राकारवख्यत्तेन मिरन् यो विपिन 
प्राफारययस्चनोचित्तमिषिना आाघ्कन् यङ्कयति स । उपचन-२२ 
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मन्विति । उप समीपे वनयुपवनं “अपोपाम्यां यनं वेरमारामः इतरिमे 
चने" इति हैमः । 'अनुरक्षणे' ( १।४।८४ ) इत्यादिनाऽनोः र्म- 

रे प्रवचनीयसंजा तयोगे द्वितीया । “अनुगेसमया ( २।१।१५) 
इत्यसय वेकल्िकल्वात्समासामावः । अश्वकदिति । "अङ्क पदे खणे 
च, चुरादिरदन्तस्साऽग्टोपिलान्न वद््कार्थम् ॥ १२ ॥ 

५ शतयुगघद्रायवां जिनाद्गे- 
च्द्रितिनिधितां खचितं विचिव्रसरैः । 

विटपिवनमवाधयंसदूर्षवं 
९ मणिधरणीं निवघन्प मध्यमागे ) १३॥ 

सथो वर्तमानं बिरपिनां वृक्षाणां वनं अवाधयन् मपीडयन् 
व्यन्तरदेवसमृहस्दूद् तस्या सद्किताया वनमूमेरुपरि मध्यमागे 

३२ मघ्यपदेरो शातयुगयनुरायतां द्विशतधनुःपमाणदीर्घ। तथा जिनाङ्ग 
मगवच्छरीरं ततेव, ठसमम्रायेतयर्थः। या उच्छतिर्चलं तसां निचितां 
पुष्टा, न लु रिकं पुनर्विचित्रसनेनोनाप्रकरारतैः खबि्ां अटितां 

9५ मणिषणीं मणिपीटिकां निबन्ध वधराति स । शतेत्यादि । 
शवयुगे दातद्रयं ठत्सद्यानि यनूषि भायतां दीधी, चितां 
चेत्यर्थः । इद्यऽयामवि खारयो्ठत्यलाद् सबिवामिति श्वच भूतपरा- 

३८दुमवि' कर्मणि कः ॥ १३॥ 

मघुरषटरटीडमञरीतव चदुरप्णदधनिपण्टिफापवाक्मू् । 
्रदिवमस्वतदन्वरले स्यिरमकारोक्पत्यप्ालपर् ॥ १४॥ 

१४ ्रयुदिवा मानन्दिज मर्तो देवास्तस्या मणिपीणिक्षाया। भन्तराठे 
मध्ये रुचिरं मनोते अदोकास्यं दैत्या चैयवृक्षं भकाः युर्वन्ति 

१३सा | फीददां तम् । मघुकरणु्मरसमूेटंद भाघादिवा मञ्जरी 



गीदमीयप्रकाद्याख्यरीन््या सदितम् । ४७ 

यस स त | “नृव! (५।४।१५२ ) इति कम्, तया रणदिवयेवं- 
मूतो अव्यक्तो ध्वनियां ता रणद्धूनयसखाश्च ता षण्टिकाश्ेति 
विरहः । यद्वा ध्वनिप्रथाना घण्टिका घ्वनिषण्टिकाःः रणन्त्यःम् 
छव्दायमाना ध्यनिषण्टिकन इति विग्रहः 1 ततो रणद्भनिषण्टिकाश्च 
पताकाशेति द्रन्धसख्रदनु चडखाश्चपद रणदूष्वनि पण्टिकापताका यसिन् 
स तमिति बहुवीहिः । जकार्षैरिति 1 छनः कर्चरि उद । चैल्य-९ 
सालमिति 1 “चैलयं जिनौकलदि्यं चैत्यो जिनसमावरः इति 
दैमः ( अनेकार्थः ) । इद सार्श्व्दो दन्त्यादिय ॥ १४ ॥ 

ग्रतिदियायुपनीयते ख तसा- ५ 

त्कनकमयी चहुरासनी एनसः । 
धिय दव मिङिवाः समस्वदिदयाः 

प्रधुचरणाम्बुजपर्युपासतयेऽस्युः ॥ १५ ॥ ध. 

पुनसदेवैखसाद्रयोकवृक्ात् परतिदिदं चतु्दिु कनकमयी खग- 
मयी चतुरासनी सिहाप्तनचतुष्टयी उपनीयते स खाप्यते स। यत्रो- 
सेकषते-“रमोर्वीरखामिनश्वरणाम्बुजयेोश्चरणकमय्योः परयुपाल्ये सेवि १५ 
मिस्ता पएकवरीमताः समददिश्याश्चतरदिगुद्धवाः श्रियो क्ष्य ट्व 
सष्ुचछिठन्वि स' ¦ उपनीयते इति । उपपूरवीनियः कर्मणि ्ट्, स 
च सयोगे मूलाय बोः । कलकेत्यादि । कनकस्य विकार इत्यथे १८ 
मयद् । टित्वात् दीष्। चतुणीमासनानां समादार इति निग्रहे "वद्धि 
तार्थ-' (२।१।५१) इत्यादिना समासः, श्म” (४1९२१) इति 
ष् 1 दिद्रिया इति । भवार्थं "दिगादिम्यो यच् (४।३।५४) । 
जस्युरिति तिष्ठतेः फषरि छदं ॥ १५ ॥ # 
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नटननिपुणसाटमञ्जिकामि- 
विविधविरासवतीभिरभ्युपतैः 1 

& सुरचिवमणिवोरणैः पुरस्ता- 
तदमिद्ुखाः कञमो वथुधतवस्रः } १६ ॥ 

विविधा वहूमकारा ये वियसाः खीगां खामाविकाऽरङ्षरातते 
घसन्ति आसामिति विविधविदयसव्यस्तामिरत एव नटने मृ्यक्ियायां 
निपुणा दक्षा एवंविधा याः सारमन्निकाः पञचाङिकाः 'ुत्तरिकेति 
लोकथसिद्धाखामिः जभ्युपेतेः समन्ताुक्तैः पुरलादमतः पष 

रचितानि यानि मणितोरणानि तेः करणमूतः तेषां तोरणानाममि- 
मुखाः संसखाश्वतत्रोऽपि कुमो दिदो वसुः शयोमन्ते स । (सार 
भी पा्चालिकय च पुत्रिकाः श्ति हैमः ॥ १६ ॥ 

४२ चतसृषु च ककुप्सु देदिकान्ता- 
दशशवयोजनदीर्धलोच्छितोऽधः 1* - 

पिविमणिमयो ष्वजोऽमरिसै- । 
१५ व्ययित चतुटयमाव्रवेव धर्मः ॥ १७ ॥ ५ 

च पुनयैरमेदवश्वतख्पु ककुष्यु चतुरश्च वेदिकान्ताव् मभि" 
पीिकरापान्तादऽयोमागे दद्चतयोजनानि सदृस्नयोजनानि दीरपतयां 

१८ मरम्बदयेन उच्छति उन्नतो विविवमथिमयो बहुभफ़ाररकमयो ध्वनी 
स्थिते निर्भिवः, रचित इत्यथः । इ्वव्द् उदक्षायाम् ! ततशवो- 
सेदते--“स्ं ध्वजो न भवति, ई वु जवु्टयमाप्रया चतु्टयमानेन 
दानादिरक्षणो धर्मे एव रपित्र इति" ! व्यधितेति ! विपूवादधामः 

उगकरममि ठ् } चतुष्येत्यादि । चत्वारे यवयतरा धलेतयमे वप् ॥ 



मीवमीयप्रकादाख्यरीकया सदितप् ¦ ए. 

ध्मान लवधृतौ खाये काव्ये मातरा परिच्छदे । गक्षरावयते द्रव्ये 
मात्येऽत्पै कर्णमूपणे ¡ काये वृत्ते च! इति हैमः (अनेकार्थः) ॥१७॥ 

तदुपरि विलसत् सितातपत्रं ३ 
चटुछितमीक्तिकनारकिष्िणीकम् । 

अमचदिव नृलोकसंगुखीनं 
शिवपदमधिनायदार्दहूतम् ॥ १८ ॥ ९ 

तस्य ध्वजसयोपरि उर्ष्वमागे विटसत् शोममार्म तथा चडलिवानि 
सचिन्त्यदेवश्चच्या चपटीक्ृतानि गैक्तिकजादनि अयितयुक्ताफट- 
समाः किङ्किण्यो ट्धुषण्टिकाश्च यद्िघ्ठत् एवंविधं सिवातपत्रं ९ 
मेतच्छत्रं ममवत् यत्रापि इवदव्द उयेक्षाचोत्कः, ततन्योलेक्षते-- 
ना्तीदं छत्र कितु जथिको माथोऽपिनाथसिजगत्नायको वीरप्रमु- 
सखस्य दाईूममिमायस्ञेन ह्वतमाकारितं सत् दिवपुद्रं सुक्तिखानमपि १२ 
नृखेकख मनुप्यरोकस्य संलीनं भिषुलममवदिति', यातां फिय- 
ऽन्यो मदेनदरादिलोक इति सपिशब्दारधः । रिद्किणीति । ककिष्धिणी 

^ क्षुद्रषण्ट्किाः इति" हैमः । मतान्तरे किद्णीति मिरि्ारक-५ 
कारोऽपि ॥ *१८॥ । 

अदमहमिकयाऽ्य भक्तिमानो 
. निजनिजनायनियुक्तका्च णक्ताः। १८ 

व्यधिकदेखविकल्यकस्यदेवा 
मणिरचिवाद्रणर्षणं पिय्ः ॥ १९ \ 

अथाऽनन्तरं मरति मनसि तिरमरप्ीतं मजन्तीति मक्तिमाजछया 
निजनिजनायेन खखल्लामिना देवेन्द्रेण नियुत एव नियुक्तका रर 

9 मतान्तरे इव्यरयिरदिवः श्यरः दिद्पीश्व्द्ः इवि भावः १ 
४ गोर चूर 
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आतापिवाश्च पुनः सक्ताः शक्तिमन्त, पवंविा व्यथिकद्ैनिकद्प- 
कद्पदेवाः द्वाद वरोकवासिनो ,देनाः अहमहमिकया परप्पराऽभि- 

२ मानेन येदिकायाः समन्तायन्तरदेवर्मेणिमिः रबितेखाऽङ्गणस रक्षणं 
विचक्ू्वशेषेण छुरयन्ति ख } (स ॒मिथोऽहमहमिका! इति हैमः । 
श्धिकेयादि । व्याभ्यामयिक्रा दय विकल्पा मेदा येषां ते तथा- 

विपा ये कल्पा देवटोकासद्वासिनो ये देवास्ते तथा शाकपार्थिवा- 
दिलाद्रासिपदरोपः { अङ्खणेति । एपोदरादिलाण्णल्यमिति कधित्। 
वहवस्तु अद्गनमिति नान्तमेवाहुः ॥ १९ ॥ 

५ घउथ मणिमयवप्ररचनापरकारमाद-- 1 

यदिरततचेतनग्रदीः सदृतमानसपुदररान् वित्य । 
जगति तद्वगाढषुदधलौषं सुमणिमयं परिणामयांपभूयुः ॥२०॥ 

४२ ततद देवाः यदहिःदारीराद्टदिदेदोऽवतत्य विस्ारिता ये चेतन- 
भेदा यसछ्येया मासमरदेदानैः सदताम् युतान्." मानसपृद्रयन् 
मनस्त्वेन परिणमितानि अनोवर्मणद्रन्याणि जगति सोके चित्त्य, 

५५ बिचला तसिन्. दैत्रेऽमारस्वद्वगादखद्धेत्रमवगाद्य खितो यः 

प्रषः च्मपुद्ररसमूदसतं॑सुमणिमयं शोमनरलमयं॑परिणामयां- 
यमूवुः परिणामयन्ति स 1 जत्र परिपू्वानमेदचर्थणिजन्तादाम् › 

१८ यल्नाऽऽमन्तत्वेन मित्वात् “मितां दसः" ( ६।४।९२ ) इति दलं ब॒ 
न शक्यं, दलयुत्रे व्यवसयार्थवा्दाव्दाऽनुवृ्ेः । एवमेव च शनौ 
विधामयन्” “राक्र घुयोन्विश्रामयेति स इलयादिपरयोगेष्यपि दवाऽ- 
मावपरतिपाद्नादिति 1 यद्वा परिणमनं परिणाम दति घनन्तात् तत्क 

रभो, (०) इति णाद प्रोषो पोष्य: ॥ २५ ॥ 



गीवमीयप्रकाशाख्यरीकया सदिवम् 1 ५९ 

अविरलवरयाृतीदतेऽसौ सपदि च पधदुः्तोन्मितोचः ¶ 
सएुचिरविषुलत्वसंयुवोऽमाद्रविपरिवेप इवाभिरत्वेदिम् ।२१॥ 

तसि्तवसरे सपदि ब्रीधरं अभिरल्वेदिं मणिपीठिक्याः समन्तात् 
अविरखो ददो चख्यः म्राकारटयः स कृतिराकारो यस सोऽबि~ 
रखल्याऽऽ्ृतिः माऽसौ असी सम्पयते तयंतोऽविरखवलयाऽऽ 
कृतीकृततः प्राकाराऽऽकारेण निष्पादित इयर्थः । च पुनः पञ्चसद्वयानि & 

धनुं शठानि उन्मिव्यनमानं यस स॒पथमनुःोन्मिदः स ना 
उचश्येति तथोक्तः, पचयतयनुःअरमायमां॒रिलर्थः 1 पुनः सयुचित्तं , 
खयोग्ये यद्रिपुख्तं भिरिविखाए्वेन संयुतो य॒क्तः, एवंविषोऽती ९ 
मणिभयप्रिणमितपुद्रलसमृष्टो खेः च्ल परिवेष इव मण्डटमिव 
ममाद्धाति स } चल्याङृतीचत्र च्चिमत्ययः । ससुचितेत्यादि । इट 
समुचित्पदोपादानात्सापिकैत्रयसिगद्धनपि सूचितानि । शद्गुि- १२ 

एरयणीतिचीषंधणुदट यादद्ध'मिति वचनात् । परिषेप इति 1 "ण्डं 
तूपसू्थकम् । परिषिः परिवेपश्च' इति हेमः ॥ २१ ॥ 

तदुपरि कपिश्र्पमारिका द्राक् ५५ 
पविमणिमिर्विदये ठथेव चभिः | 

असिदमिद्मक्रारि यरषणेन 
चुचस्वयस्तददौ मदयचुमावाः ॥ २२ ॥ १९. 

चः समुचये, पएर्मर्मानिक्दे वैयथा सचो मणिमयप्राकाये निर्मिव- 
खमेव तेनैव परकरारेण स्च प्राकारसयोपरि प्राड् शधं विमणिमि 
दीरकरनेः कपिदीर्यां मालिक श्ेभिर्विदये रविता । अत्र॒ कवरिः २१ 9 

१ प्रद्निशद् (३३) नुदरोत्रिणदद्रर्धयुखकन। २ शीयथोमदयनीद्र- 
पमीधमोपमषवसयसये यो {९४ खचर २३९ शेद्मयाम् 



५२. । ˆ श्रीगौतमीयकाव्यं 

सम्भावनां कंरोति--श्वयसदेवैरलिरं समखरमिदमनन्तरोक्तं छं 
कृणेन क्षणमृत्रेण खकार, निष्पादितं" तपसाद् ्ञायते जहो इति 

३ आश्चयं, चः सरी एव वसतिगृहं येषां ते ु वसतयो देवा महानु- 
भावा महाप्रमावाः । विचन्ते इति शेषः । पवीत्यादि । ^्वीरखं व॒ ` 
हीरकः वरारकं रलयुख्यं वजपर्यायनाम च इति मः ॥ २२॥ 

₹ अत उपरितनाऽमरौषृये 
दितरतिनिरतिदेठां प्रपभे 1 

® -शद्धधरदिवसेशयोनिदेशा- 
् चदज्ुचराखिदशास्त्वरां प्रतीयुः ॥ २३ ॥ . 

अतोऽसिन् उपरितनाऽमरीषसख उर्ध्वखेकोद्धवदेवसमूदस छे 
कायं दित्रतिनिरृतीनां हितसुसखमुक्तीनां चठतां कारणलं प्रपते पराति 

9२सति, पतावत्ता सम्यक् फटपचामुसाय निष्ठां परिपूर्णां गते 
सति श्दयधरदिवसेशायोशवद्धमूययोरनरदेशात् सान्नातख्योरेवाऽनुचराः 
सेवकमायालिददा देवास्वरां प्रति शयुः प्रापुः । सर्हद्रक्तिं विषातुं. 

9५ सत्रा बमूवुदित्यथेः । अत्र॒ इति 1 सषठम्यथे तिर् 1 उपरिमवा 
उपरिवमासरे च तेऽमराश्च तेपामोष शत्यादिविग्रदः । द हितेवयादि 
सविदति--“हियाप खाए सेमाए निप्सेयसाए, इत्यादयद्धक्तिफणेके- 

१८ स्पाचभरू । श्धरेत्यादि । दिववद्न््र-' ( ६।२।२६ ) इत्य 
पायिकस्वादत्रपूर्ेपदस्य नाऽऽनृद) युरिति । इणः करैर वि॥२१॥ 

खय छरीमयवप्ररचनाप्रकारमाद-- 

परिदितुरविुर्वणादुकारी भगण उपादिवग्रहमपुद्रठेएु । 
भग प्रिणतियुपपादयाख्धक्ार धुतितदिर्मयतां गवां कचेन ॥२४॥ 



गीवमीयप्रकाचाख्यरीक्या सहिवम् ५३ 

` श्रथमवरणतो धचुश्चवानि ` - 
त्यधिकददेत्य वहिस्तान यप्रम् 1 

परिमितिमधिषत्य चोक्तपूर्वं & 
शुरुतयोचवया च भक्तिरक्तः ॥ २५ ॥ यमम् 1 

तिदिबदुराणां खर्गबासिदेवानां विक्र्यणामनुकरेति तच्छीरो 
वेमानिकदेववद्वकुर्मणां ङूबौण इव्यथः । तथा भक्तिरकोऽरईद्धसस्य- ६ 
सुरागी पलंविभो भानां व्योतिष्कानं गणः समूहः उपहिताः संयो- 
जिता भ `स्षमषुद्ररालेषु क्षणेन धुतितदिरण्मयतां गतां दीषिम- 
त्वणैखरूपतं पर्णं परिणतिं परिणमनं उपपादथाचकार उसादयति ९ 
स। थेवं पद्ररुपरिणामं कृत्वा प्रथमवरणतः प्रयमनिर्मित् मणिमय 
प्राकारात् वहिःप्रदेशे व्यधिकदश्ंधनुःशत्ानि त्रयोददाधनुषां खतानि 
एत्य आगत्य पए्तावद्ुवमतिक्रम्येदय्थः । पथुखुतया विखीणैतया च र 
पुनरुचतया उततततया पूररसक्ताएकपूौ 'पथ्यलुःशता' (२।२१ ) 
इत्यादिना परागदरितां परिमिति परिमाणमधिङलय साधित्य वप्र 
खर्णेमयप्राकारं ततान विल्ारयति स, विकुर्वितवानिति याव॑त् । १५ 
निदिवे्यादि । नौलिदिवम््यैरोक इति, संयोजित उपाहित" इति 
च दमः । दहिरण्मयेति । दाण्डिनायनदसखिनायन-¬ ( ६।४।१७४ ) 
दप्यादिना साधुः 1 चरणेति । ̂राकारो परणः सारः इति हैमः । १८ 
सत्र चकारौ द्वावपि सयुचचयार्थैः ॥ २४ 1 २५ ॥ 

मणिमयवरणाऽग्रमारयाञ्सावति 
सुमे परितोऽन्तरलभूमेः । ४ 

अनुरवणसमुद्रमाऽऽयिरव्दैः स टि ति, 
जगतीवरख्पख साम्पमाप्त् 1} २६ ॥. ग्द 



५ श्रीगौतमीयका््यं 

जन्वरारुूमर्मध्यभूमेः परितः समन्ता्र्मानोऽतौ सर्णमयः 
प्राकारो मणिमयानि यानि वरणाऽयाणि कपिशीपीणि तेपां माख्या 

इभ्रेण्या अतिशुदयमेऽलन्तं शोभते स । कीदगिव्याराश्च जौयन्धेन 
स्चोमाप्रकारमेव दर्दयति--स हील्यादि ! स माकाये हि आविः 
जगत्रीवल्योपरिवर्िवेदिकां विना अनुखणसम्रे खवणसमुद्र् 

६ समीपे यित जगतीवख्यस साम्यं सादध्यमापत् भाप । तखाऽप्येवं- 

विषसित्याऽतिरमणीयलादिति मावः । आवितरदेरिति । म्यादायौ- 
यद्योगे पृश्रमी 1 चेद वितर्दिः इति हेमः ॥ २६ ॥ 

२ अय रूप्यवप्ररचनाप्रकारमाह-- 

देषदिद पिघुधैः सदाम्यख्यामसुरगणोऽथ गुदीतनायकात्तः ¦ 
अथमथुदिवया स॒पर्वशस्या रजततयाऽऽहतपुद्लांस्ततान ॥२७॥ 

५२ अथ खर्णवधररचनानन्तरं गृहीता नायकाक्ञा खखाम्याऽऽदेदो येन 
स पएवंविधोऽघुराणां देवविदञेणणां गणो, विबुधैर्परितनदेवैः सह 
जभ्यसू्यां मारस्य दधत् धारयन्, इह समवसरणरचनापिकारे भथर्म 

५ उदिवेया प्रागुक्तया सुपर्यशक्तया देवाच्या आहृतपुद्ररन् गृहीतः 
प्रान् रजकत्या स्प्यमवेन ततान बिखारयामाप्त परिणमयति 

सेति यावत् । अम्यग्रूयामिति 1 मसूयाऽन्यगुणदृषणम्! इति 
-¶4ददमः ॥ २७ ॥ 

श्रगदिवमितिभूमिकां विदायाऽर्युनवरणं वरितः स तविय । 
उपरि प्रिणतैः सुवर्णपतिया एवगदिरोभिरलरकार शाम् २८ 

२५ तत्रः सोऽयुरगणः सर्णमप्ात् प्रगदितमितिमूमिफां प्रायक्तपरमाण- 
भूम्नि विदाय स्वा बसनैवटयद्त्या ध्यपस्ितेः सौरुप्यमयपलि- 

गतेः पुरः एरणमपुनवरणं सणेवपरां विवे वेषयामास् । न 



गीतमीयप्रकराख्यरीकया सदिवम् । ५५ 

तथा उपरि उ्यदेदो सुवर्मिव्या खणेपरिणा परिणतः जवग- 
दिरोमिः कपिर श्रां सप्यमयपाक्रारमण्डरं यय्वक्रार दोममानं 
चर । प्रगदितेदयादि । प्रगदित्रा परथमं कथिता त्रयोदद्दत्यनुः-े 
खल्पा मितिर्मानं यम्याः सा भरगदितमितिः, सा चामरी -मूमिकु 
चेति निमरदः । अर्जुनेति । भ्यर्जुननिप्कक्रर्चखरकवुराणिः इति 
हैमः} विवेष इति वेष्ट वेष्टने" लतः कर्चरि ठिट् ॥ २८॥ ९ 

सुभुदितवरणत्रयं तदासीव् । 
श्रयमिव गु्चिनिवद्वमात्मनीनम् । 

मगवदमिदिकोऽयत्रा यिवाध्वा ९ 
तरिकविषयेव जु मूर्दवामवापरोद् ॥ २९ ॥ 

मु इति विक्करे 1 तत् समुदितं सञुदायकूेण खितं वरणवयं 
भराकारलयम्, यसने दितमात्मनीनं गुचठिमिर्मनोवाकायगुषिमि- १२ 
निबद्धं रवितं अयमासीदिवेदयुखेश्ना 1 यथवा मगवता सर्वजनेन 
अभिदितः कथितो यः शिवाध्वा चानदटीनचारित्रासमको मोक्षमागेः 
स एव त्रिकविथया जानादित्निकमेदेन मूर्चतां मूर्षिगत्रमताऽऽभोत् 1" 
माप इेत्यऽ््युयेश्षा ॥ २२ ॥ ध 

सुरपतिषनुपी च मीख्यित्या कृतमिव फौतुक्वारिणा मयोना । 
पिविवयचिरं ददिव दीप्रदुतियरणत्रयमम्बसप्रतिष्टम् ॥२०॥ ८ 

पुनय इति विके, विविपैवहयन्नै्ववमो रतादिद्रन्ेधितं 
मि्िंतै जव पठ दीपा द्रीपनयीदया युतिर्गयोतिर्यघ्ठ तचो 
तयाऽम्बरे माकर प्रतिष्ठ चितिर्ेख तदवंविधं वरणत्रयै कौतुक 
अरिणा फीतुकवता मघोना द्रेण स॒रप्तिषटुपी मी संयोज्य 
शरमिवेदर्वं दिदेव फोमते ल । दौतुकेति 1 कौतुकं चरति प्रामो-२>, 



५६ ˆ श्रीगीतमीयक्ाव्यं ,“ 

तीयेवंशीर इति विरहे शीले णिनिः 1 दिदेवेति । “दिदु कड 
इत्यसिर् ॥ ३० ॥ 

३ इह पुनरपि गुहकादिदेवा 
व्यद्घत गोपुरतोरणानि सद्यः। 

अतिदिश्मपि रोहणाय पाद्- 
६ यितिकररणानि सदसर्विंदातिं च ॥ ३१॥ 

पुनरपि सुद्यकादिदेवा यक्षादिदेवविरोया इदाऽसिन् प्राकाए्ये 
प्रतिदवियं चतुर्दश सद्यः चीं गोपुराणि च द्वाराणि तोरणानि च 

९अ्रतीतानि तानि च्यदधत कुर्वन्ति स । सतोरणानि द्वाराणि चरि 
स्य्धः। च पुनरधिरोदणाय अर्हद्वन्दना्थमागच्छतां जनानामाऽऽ्योहण- 

निमिं भतिदिशं सहसविधि विदतिसेटत्ति पादसितिकरणानि 
४२ सोपानानि व्यदयतेति पुनरयोगः । गुद्यकेति । यक्षः पुण्यजनो राजा 

गुघको वटवाख्पि" इति हैमः । व्यदधतेति । पिूर्वदवानः 
कररि ठडि आत् । गोपुरेति । शरि गोपुरम्! इति रैमः। 

१५ द्वारमात्रेऽपि गोपुरम् इत्यनेकार्थः 1 पादेत्यादि । पदयोः सितिः 
क्रियते एभिरिति विग्रहे करणे स्युर् । इदं हि योगिकं नाम ॥३१॥ 
अचपरमुपद्ज्य तीरयष़खं भ्रविदाति चात्मरयं सदैव यत्र । 

१‹प्रतिप्रमयमधाततिकर्मनाटं विदलयति स्फयवीर्ययानपीदः॥२२॥ 
मणिमयतपनीयवपरमन्भे मिरिथदिदाुपछत्य चैत्यसालाद् । 
कदमरमणगृननिपेवणीयं छचिवरथरमन्दिरं व्यदुर्वन् ॥ २२॥ 

1 युग्मम् | 

छुट भरकटं यीर्यमसालीति तदान, भनन्दयटसम्पन्न इत्यर्थः 1 
** धपीदिजगततिरविनोऽवमंरे देयनादानक(ि)तीर्थषटचमऽनन्यमा- 



गौतमीयप्रकाद्ाख्यदीकया सहितम् ! ५७ 

घारणधर्मल्पकथनादितीरथषृत्वछपयुज्य युक्ा देद्नानन्तरं यत्र 

मन्दिरि सदेव स्वेदा आतलर्यं खमावविखसं प्रयिदाति समाने 
यस्ुमिच्छति । च पुनरत्र खितः सन् पतिषमयं `अषातिकर्मणां ६ 
बेदनीयादीनां जारं समूहं विदख्यति क्षपयति सद् अमेरदेवेगण- , 
मृद्धिर्गणपेरशच नियेवणीयं सेव्यं सत एव युचितरगऽतिपनितन् द- 
रस ममोरिदयैश्वरं प्रमुसम्बन्वि मन्दिरं देवछन्दाऽल्यं मणिमयतपनी- 
यवपरयो रन्रणैमाकारयोगीव्भे मध्यदेदो वेव्यसाखाददोकटृकषाद्िरिरा- 
दिशामीदानकोणसुपखत्य आश्रित्य व्यकुर्वन् विकुर्वन्ति स । व्यन्तरा 
इति दोपः । वसरेत्यादि । "रोपः शाकल्यख' ( ८।३।१९ ९ 
इत्य वेकलिकलानाऽत्र यलोपः । रयमिति । '्यत्तूर्ेत्रयीसाम्पे 
संेपणनिसतयोः, इति हैमः । मणीत्यादि । मणिमयं च तपनी- 
यवं चेति निम्रहः ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ १२ 

अथय सवणीनं चतु्वापीरचनाप्रकारमाद-- 

पुनरपि पुरतोऽपि गोपुराणां 
दिशि दिपि दसिनखादयःखटीखाः । ५५ 

समवसरणभूमिमारुसष- 
ज्छ्रभट्रणा त्वरयन्ति मानवान् याः ।! ३४ ॥ 

विमटजरभृताः सुखावतारा ४८ 
विसिदयारिजराजिरजमानाः 

अनिलवररिकामिराप्रतीरं ६ 
जक्ठद्रीमिरिवाध्वगान्मिखन्त्य । ३५ ॥ #, 

येःठस्तरठिता भराटमाठा = 
विरति यत्र सुपोषमेस्डेव । =, २६ 



५८ श्रीमीवमीयकाव्यं 

तयुद्विकरणानि पुष्करिण्यः 
शययिश्चवि निमेमिरे यरामरेस्ाः ॥ ३६ ॥ 

(| तरिभिर्विेपकम् । 

* पुनरपि वरामः प्रथानदेवैः छषिथुयि समवसरणादहिः द्र 

गूमिक्रायां ताः अनन्वरमेवोच्यमानखरूपसमोः शरीरस्य यः श्युबिः 
दशरदरारस्स्य करणानि भवानकारणमूलाः पुप्करिण्यश्वतस्तोऽषटौ वा 
चाप्ये निर्मभिरे निर्मिताः, रचिता इव्यर्थः ! ताः का इत्याद--या 
याप्यो दिल दिदि चलुर्दिश्च गोपुराणां भतोीद्वाराणां पुरसोऽमते 

° दस्िनखाद् छरमनिभ्नोवरणमार्गात् यधःखरीखाः यधोमूप्रदेदयिताः 
स्यः समवसरणमूमिं आस्रक्ू् आरोदुमिच्छधन् मानवान् थमदहर 

णाच स्वगरयन्वि स्वरं कारयन्तीवेदयुयेश्ना । त्र अपिदाग्दस्य इवाऽ्थ- 
9२ फ़तवात् पुनी वाप्यो विमलज्टेभृताः पू्णीखथा सुलेमाऽवतारोऽ्व 

वरणं यादु ठः, यद्रा सुखयतीति सुखः उखखप्रदोऽवताे याघु 

तचिया विकसिवागौ प्रानं वारिजानां कमटागां राजिभिः 

$भयेनिमी राममानाः शोममाना वंविधाः सव्यः जापतीरं तरपर्यन्तं 

भनिदटेन वायुना ठरटिताभिशपटीदतामिर्जर्टदरीमिर्होेरष्वगान् 
रामयस्ररणमार्गगतटोफान् मिरन्त्य इव दिता इति दोपः 1 पुनर्यत्र 

१८यातु यापु फरगशव्यखमपुरथव्यटयिता मनोचा गगयगां हंस. 
पष्प मारा धेयिः सुद शोमनो पोषो ष्वनिर्यलाः सा सुपोषा या 
मस्य सरीगां कटिमेमरा मा शपे पिदसति शोभते एवविपा 

१४यप्यो दमिता इति रंवन्पः । इन्दीत्यादि | शश्निगसः परि 
कृटम हि दटरादुषः, शुगदरासेदरपयाने द्वाविति" वद्ीका, ययप्यय 

~ ` ध्वम्दिददोटात् रमदररयद्टदिरयःनसम्वा याप्य उसा 



गीतमीयप्रकाद्चाख्यटीकया सदितम् । ५९ 

वदिरयपान्तखा वोध्याः । यदुक्तं समवसरणस्तवे--धवदिवप्यदारम- 
ज्व दो दो वावीर हंति वदमि 1 चरस समोसरणे इग इग वावीय 
कोणेषु ॥१॥ इति । अन्यसिन् खेत्रे" पुनरेवं श्वीयंतो तिरि ईसाणि ३ 
देवच्छैदो.ख जाण तदयं } तदह चररेसे दु डु वावी कोणओेवहि , 
इरिका ॥ १1" इति। रयन्तीति } खरमानान् ग्ररयन्तीव्य्थः । 
“निचरा संत्रमे' मख धरादयः पितत इति पिल्वाण्णिचि दतम् ।६ 
खाम्रतीरमिति । '्तरं तीरं प्रतीरं च' इति हैमः । तनुद्युचीति । 
शुचिः शद्धे सितेऽनले । मप्माऽपरादानुपहतेपूपवाशद्धमत्रिणि, श्रेः 
इति हैमः। निर्ममिरे इति। निस्ू्वानमाडः कर्मणि ठिट् ॥२४-२६॥ ९ 

ननु मददाश्च्मेतत् यत्स्वेमपीदं सय एव व्यघायीलाद्द्नयाद-- 

सकरुमपि निमेपमात्रमेव 
श्रमवति करम यदेककोऽपि ! १ 

तदिह सुरसाधदुमिकाया 
युगपददो स्यन्त किं चु चित्रम् १1) ३७॥ 

यद्यदि. एककोऽपि देवः सकर्मपीदे करव्यजातं निमेषमात्रमेव १५ 
निमेषमात्रेणेव काटेन फर्तु विवातुं प्रमवति समर्थो मवति, ततर्द 
इट् प्रखाये चतुरनिकायाः छुरराश्चतुजीतीया देवा युग्रपत् समक्ता 

मद्: समवसरणं रचयन्तु, किं नु चित्रं किमत्राऽऽर्यं १ न किमपीति ८ 
मावः । निमेषेदयादि 1 निमेषो पक्घन्दनममाणः कार उच्यते । 
स एव मात्रा परमाणं यत्र कर्म्मणि, तदिति क्रियाविसेपणमिदन् । 
चततरित्यादि । चतारो निकाया निवासा उस्रसिखानानि येषां ते 
इति विमदः } युदाव्दोऽत विते । ३७ ॥ २२ 



६० ` श्रीमौवमीयकान्ये 

जथ समवसरणस सवख सोन्दर्यषपादयति-- 
अपरसुसरहख चेदुदा 

३ शियष्पयोऽपि हि वर्णयाबभूषुः 1 
वियु सकठरासुरेधरा्या- 

भ्रयनिरयो न भवेदखुच्तरशरीः \। २८ ॥ 
६ दीति निशितं, कषयो मुनीश्वरा अपरयुरमदस्यापि अन्यदेवमव. 
मदेरपि चेदि उद्रामतिभरवरां धियं शोभां वर्णयांबमूवुः वर्णयन्ति 
स । सागमे इति रोषः । तर्द सकण्सुरासुरेशवराणां सर्यषुराऽ्रु, 

शरेन्राणां योऽच्यैः पूज्यो मगवान्. तस्याऽऽश्यो निवासमूतो यो निरयः 
भरासादः सोऽनु्रा सर्वो शीः शोमा यख ॒सोऽतिप्रधानथीकः 
किमु न मवेत्? अपि तु भवेदेवेव्यथैः ॥ ३८ ॥ 

१२ अथोपतंदरन्राद-- 
इत्यं नाथाऽऽगमनजनिताऽऽमोद्मचाः प्रसक्ताः 

श्रीमद्धस्या मेवमपवयो व्यन्तरः खेचराश्च । 
१५ कर्पावासाः पुनरलरसरोऽनादिदव्याऽभिुक्ताः 

ग्रीत्या क्कः समदसरणस्यापनां पर्षणीयापर् ॥२९॥ 
नाथस्य वीरपरभोराऽभगमनेन जनिव उत्तरो य यामोदो दषेन 

१८ मा द्थिताः अते एव शीमतखीर्थृद्धिमूतिसतो जिनेन्द्रस्य भक्त्यां 
भसक्ताः पकपेण टब्रः पुतस्नादीनि सनादिकाटसंयन्धीनि यानि 
छत्यानि खखकचव्यामि तेषु जमियुक्ता उयता णवंविथा मवनपतयोऽघु- 

२१ रायाः १ य्यन्ठराः पिशाचायाः २ च पुनः चेव उयोतिष्का- 

अन्द्रादयः ३ पुनः कद्यावासा वैमानिकाः सैीपर्मनादयः ® चदु 
-<धिपा पि अजरसो देवाः प्रीत्या यानन्देन इत्ययुकपकारेण प्रेक्ष" 



गीतमीयप्रकाञ्चाख्यरीकया सहितम् । ६९ 

णीयां अनिमिषं दद्रा विलोकनीयां समवसरणस्य स्यापनां रचनां 
चक्रः कुरथन्ति स । अरस इति । न नियते जरा "येषां ते इति 
विप्रहः } दद च मन्दाक्रान्ताव्रच, तषठक्षणं च~-'मन्दाक्रान्ता ज-ड 
पिषदमर्म्मौ नतौ ताद्व चेततः इति 1 ससिन् सर्गे यनुगणिपीठिका- 
परिमाणं वुपरमित्तिपरिमाणं सोपानपरिमाणं च भोक्तमल्ि तदावश्य- 
कादिन्धे त॒ न द्यते, परं पूर्वीचायैविनिमितमकरणेषु मिते, तया ६ 
चोक्तं समवसरणस्तवे ग्रीयद्योभद्रखनीे-““गाउ(ध)मेग॑र्स- ` 
यवणुपरिछितमंतरं तेसिं । जद्गुकिकिरयणीतिचीसंधणुहवादं ॥ १॥ 
पैचसयपणुचं चउदारि यिरादमाण वप्पाणं । सधप्पमाणमेयं निय ९ 
निय हस्थेणय बिणाणं ॥२॥ सोवाणदससदस्सा भूमीभो गंतु पढम- 
प्रायारो । पत्नासधणुदप्यरो पुणो वि सोवाणपणसदस्सा ॥ २ ॥ 
तत्यनिय वीयवप्पो पुव्युतविदी तय॑तरं नेयं ! तरो तदषए एवं वीससट- १२ 
स्सागि सोवाणा ॥९॥ दस प॑च पंच सदस्सा सवे द्युचदरयनियिन्ा। 
मादिरमल्गितरिया प्याण कमेण सोवाणा ॥५॥ तम्मस्दे मगिपीं 
भूमीयो सषटुदुननिकोयुचं । दोधणुप्यनिच्छिननं चउदारं निणतणु-१५ 
समुदयं ॥ £ ॥ “इत्यादि उपदेद्मसप्ततिग्रन्ेऽपयुक्त-“चउदारतिसो- 
याणं मञ्ते मणिषीठयं जिणतणुच्ं । दोधणुसयपिहुदीदं मद्रुटुको- 
सेि धरणियय ॥ १ ॥'” इत्यादि । अतो न कधिदोपः ॥ ३९ ॥१८ 

इति मगवतूतमवसरणवर्णनो नाम॒ ` 
दवितीयः सर्गः ॥ २॥ 

इतीति सष्टम् 1 , २४ 
श्वि भीगौतमीयमयन्यन्वाख्यने मौतमीयद्रफाद्ामिषने 

दिदीवः सर्गः ॥ 30 २३ 



` भीवमीयप्रकशाख्यदीकया सदिवम् । ६३ 

चथा खपिप्यकान् गुरुः युतं सदैव पाठयेत् । 
तयाऽपरान् सरन्न कान् सथोपमन्वयोप्यत् ।॥ २ 1 

यथा गुरुः पाठकः खशिप्यकान् निजल्युिप्यान् सहैव शरुतं ३ 
शाख पारयेत् खर पण्नेव ठन्पास्येदियर्थः ॥ तया स देवदुन्दुमि- 
रऽपरान्कान् घान् योषं चाव्दं न अन्ववोपयत् नानूचारयति स १। 
ख्य नदन् सवोनपि देवान् रब्दाकुखनकरोदिवय्थैः । चिप्यका- ६ 
निलन दवार्थे फन् । अन्वयोषयदिति । श्वुष शब्दे" जसद्धेतु- 
मण्णिजन्ताकरैरि रद ) 'जद्यतिपरमृतीनाछुपषंस्यानर ( चा० ) 
दृत्यनेनाणौ फरर्णी कर्मेलम् ॥ ३ ॥ ९ 

तदा फं जातमिच्ाद- 

तदा रम्ालायिगा मनुप्यलोकगा अपि | 
तदृद्धुगाय खेचरास्तया विमानवातिनः 1 ४॥ १२ 
तदारपालुमानजावपिप्रोषोपिता; ] 
सुरा हि फोटिकोटयः प्रं अमाय दुद्धुुः ॥ ५॥ युम् । 
तदा तलिन्नवसरे तस्व टुम्दुभेयं मारवः श्नव्दखदनुमानाातो १५ 

योऽवभिप्रयोयोऽवयिन्नानोपयोगचेन बोधिता तापिताः सावधानीछृताः 
कोटिकनोरयोऽनेककोटिकोटिसद्वगाक्न रसातसधिगाः पादाटासिनो 
मचनपतयः 1 सपिः पुनरथ ! पुनर्मनुप्ययकगा भस्परोकवासिनो १८ 

` व्यन्तः । च पुननवदृ्यगाचेम्यो वचयन्रेम्य ऊ्ूभा उपरिवासिनः 
सेच ग्योतिपकाखया विमानयासिनो धैनानिकः सुरा देवाः भुं 
शरीपीप्ानिनं प्रमाय विदरोन्छुख त्राव दुदुबुखद्वक्वभं धायन्वि २५ 
स 1 रमावद्धैत्यादि 1 ननाग्डोकनो र्ावटम्, इति टेन: । रघाक्छ- 
मधिगच्छन्तीति निग्रदे “यन्यत्रादि द्यते, ( या० ) इति गमद; (२६ 



६२ श्रीगीवमीयकाव्यं 

तृतीयः सर्मः1 ` 

अधर्ुवालकानदीतटखसालसारतः ! 
२ विद्ुषुयते विमो ननाद देवदुन्दुभिः ॥ १॥ 

` छखगसुर्थेणिदतः समन्ताचो दिव्यधाम खकरमाजगाम 1 
विश्राजमानो बिटसरद्धिभू्या तमीश्वरं भीरजिनं भरणौमि ॥१॥ 

९ अथाऽऽनन्तरं सिमो धीवीरखामिनि वऋलुबाठकानामनयाः 
तरस यः सारो नाम सासे वृदस्तसात्तदथसनमदेदादविहवु उवते 
सति आकारो देबदुन्दुमर्देववायं मनाद ध्वनति ख ! सेलयादि \, 

१भ्सालः सर्जत वृक्षमात्रपाकारयोरषि, इत्यनेका्थः । ननादेति ! 
शद् सव्यक्तेदव्दे, असाक्कचैरि ठिद् । घमिन् समे प्रमाणिका- 
द्म + तक्षणं च-भरमाणिका जयौ स्मानिति' ॥ १ ॥ 

१२ तकद्रमीरनिःखनो दिगन्तराणि चानदो । 
इवाज्यथिन्दुरेकतो गतो जलानि पख्वद्धे ॥ २ ॥ 

चस देवदुन्दुभेर्ममीये यो निःखनो ध्वनिः स दिगन्तराणि सर्व- 
१५ दिग्मध्यप्रदेशान् आनशे च्यामोति स । कः फानीवेत्याह-प्रखरे 

खपुसरसि एकव एकसिन्भदेरो गत्तः श्राप्त आभ्यविन्दुरस्त्यानध्रत- 
विन्धुरप्शणखचिन्दुमैरानीय यथा पर्मेञेकमदेदाखलेखदिषिन्दुः 

१<प्रायः सर्वाण्यपि वद्रतजरानि व्याभोति तवेदः । तकदित्यादि । 
"सच्ययसर्वनाम्नां! ( ५।३।५१ ) इति टेः परागकच् , भमन्द्रो गम्भीर 

शति टमः । गम्मीरयद्वमीरदव्दोऽपि वोध्यः । चः सुचये । आने 
श्वि । "य्ह व्या" फर्परि णद् } पये इति । वेशन्तः 

*>पत्वरोऽ्पं ठ् इति दमः 1 २ ॥ 



गीतमीयभ्रकाञ्चाख्यरीकया सदिवम् { ६५ 

, तथा हे मरम ! अनन्ता शक्त्य सोऽनन्तयक्तिससी यत पव् 
जगजनोपकारिणे बैरोग्रयडोकोषकारकरणदीखय तुभ्यं मोऽप्तु 1 
युन परमो] जनन्त ये मावाः पदायौ द्रव्यपर्योयादयन्नषु प्रकाश 
कलतवद्ाघान् सूय इव अनन्वमावमान्रान् तसमै, तथा खयमात्मना 
परोपदे रव्यतिरेकेणेव मवतीति, तीथैषवरसैकः संबुद्धो वेति खर्यमू- 
तसे ते तुभ्यं ममोऽठ ॥ ८ ॥ ६ 

५ ` इति प्रणूय किन्नरा जिनेशमक्तितत्पराः । - 
" सखमन्द्रमच्यवारकेः खरैः पुरो यथो जगुः ॥ ९॥ .- 
“ इतीत्थं म्मूय स्वुला तेषु देवेषु ये करि्रा व्यन्तरविदोपा देवा ९ 
जिनेशसख मगवतो मक्तौ तत्मराः सन्तः सुं शोभौर्म्रमध्यता- 
रैररकष्टदिरोमयेः स्वैः. पटादिभिः पुरः भमोस्े यदो भग- + 
वत्व जगुगायन्ति स । प्रणूयेति । "णू लवे मसत् क्त्वो स्मप् । १९ 
सुमन्द्रेत्यादि । तारैरितयत्र वार्थे कप् । ते मन्मध्यत्रारः स्यु- 
ककष्ठरिसेमवाः' इति हैमः। 'तारोऽदुचवयनिरमन्धो गभीरः इति 
च॥९॥ १५ 

अथ मगवतो विहारसमयेऽमतः किं चचटेव्याद-- ` 

सदखसछ्कैरःर्विनिरमितं मणीमयम् । 
इवाऽकैमण्डरं नमोगतं स्फुरन्महाग्रममर् || १० ॥ ` ८ 
जयाय धर्मचक्रिणथयार चक्रमप्रतः । ` 

, वदीयरोचिपा नि विवखरूपमादधे ।। ११ ॥यमय् । ,. 
-. सदतं सदवयु/ येपां ते सदससद्याख , एव  सदससदयकासरैर्यः 
कृावयेर्षिनिरमितं रचितं युनमणीनां विकासे मणीमयं रतमयं था-२२ 

मौ० ० 



देश “ श्रीमोतमीयकाज्यं 

यवममेऽपि ! दिः पादपूरणे । अमायेति । पपूवान्माडे स्यपि भ्न 
स्यपि" ( ६।४।६९ ) इतीत्वामावः । दुबुरिति । श गतै 

३ अस्रात्कर्चरि ठिद् ॥ ५॥ 

तरतल्ते सुराः किं कृतवन्त इत्याह-- 

पुरा निपीय रोचनेर्महामहोभिरचितम् | 
६ कृत्रदक्षिणात्रया जगसरथँं वषन्दिरे 1 ६ ॥ 

ते चतुविया देवा श्चित्तं तरैरोक्यपूनितं जगसरमं श्ीवीर-' 
जिनेश्वरं पुरा पूवं महन्महः भमा येषां तानि महामहांसि तैरति- 

९ मारय चौनतनिपेय सादरं विलोक्य कतं मदकषिणात्र्यं यतते छत- 
परदक्षिणात्रयाः सन्तो भगवन्तं ववन्दिरे प्रणामपूर्वकं स्बन्ति ख} 
निषीयेति । निपूर्वात् पीदं पाने इति दैवादिकात् वो ल्यप् । 

१२ महोमिरिति ! “भा मयूखमदसी छमिर्विमाः इति हैमः । घवन्दिरि 
दति । "दि समिवादनस्तुत्योः, फरीरि चिद् ॥ ६ ॥ 

कथं स्तुवन्ति सेतत जद- 

५५ नमो नमोऽस्तु ते प्रमो पराऽऽ्त्मस्पधारिणे । 
नमो नमोऽस्तु ते प्रमो जगतकाश्रकारिणि ॥ ७॥ 
नमोऽस्त्वनन्तद्यक्तये जगञ्जनोपकारिणे । 

१८ अनन्वमावमाखते नमोऽस्तु ते खयंशुवे ॥ ८ ॥ 

दे प्रमो} परं प्रकटं आसनः खस ख्यं खमाचं धारयति तच्टीट-' 
पराऽभ्रूपथारी तस ते तुभ्यं नमोऽस्तु । मूयोऽसाकं नमरकारेऽस्लि- 
प्यः } पुट प्रभो ¡ जगत्सु व्रंछोफ्ये प्रकादायद्योते करोतीति 

„_ २९ दष्ट्ीसे जगलमकाद्यकारी तसै ते तुभ्यं नमो नमोऽ ॥ ७ ॥ 



गौतमीयप्रकरादराल्यदीकया सहिवम् । ६५ 

: ` तया हे परमौ ! अनन्ता ̀ शक्तिर्यस सोऽनन्तराकतिलले यत॒ एव 
जगज्ननोपकारिणे त्रेरोक्यरोकोपकारकरणदीटाय तुभ्यं नमोऽस्तु । 
युन परमो ! नन्ता ये मावाः पदाथा द्रव्यपर्यायादयलेषु प्रकादा-२ ' 
कलवाद्रालान्, सू इव अनन्तमावमाच्रान् तसे, तया खयमास्मना 
परोपदेदव्यतिरेकेणेव मवतीति तीथैमवरैकः संबुद्धो वेति स्यम् 
स्स ते ठुभ्यं नमोऽस्त ॥ ८ ॥ न 

इति प्रणय किन्नरा जिनेदमक्तिवत्पराः । ̀ ` 
सुमन्द्रमघ्यतारकैः खरैः पुरो यदी जयुः \। ९ ॥ 

“ इतीय प्रणय स्वल तेषु देवेषु ये कित्राव्यन्तरविदोषा देवास ६ 
जिनेशख मगवतो भक्तौ त्राः सन्तः सुषु दोभने्मन्धम्यता- 
सैरूःकष्ठदिरोमयैः स्वैः. पड्ादिभिः पुरः परमो यदो भग „ 
वक्तीपिं जगु्गीयन्ति स । प्रपूवेति । “णू. सवे, सात् क्तो ख्यप् | १९ 
सुमन्द्रे्यादि \ तारकैरित्यर लार्थे कम् 1 शते मन्दरमध्यताराः स्यु 
शएकष्ठदिरोमबाः इति हैमः 1 "तरोऽ्युचेषयनिमन्ो समीरः, इति 
च॥९॥ ५ । 

अथ मगवत्तो विदारसमयेऽमतः किं चचारेत्याह--- “ 

` सह्तसच्यकरविनिभितं मणीमयम् 1 
इवाऽ्कमण्डलं नमोगतं स्फुरन्महाप्मम् ।॥ १०॥ 2 
जयायं धर्मचक्रिणवचाल चक्रमग्रवः! । 
वदीयरोचिषा निया दिवखस्ममादभे !। ११ ॥-यममम्॥ „. 

=. सं सद्मा येया ते सदश्चसदगख एव सहलसद्धयकालेरैः- 
करावये्िनिर्मितं रचितं नरमेणीनां निकारो मणीमयं रलमूयं तथा २२ 

५ मौर का 

#; 

१५ 



=. श्रीरीकमीयका्व्यं 

एवमग्रेऽपि । हिः पादपूरणे 1 प्रमायेति । प्पूर्वन्माडो स्यपरि न 
स्यपि, ( ६।४।६९ ) इतीलामावः । दुदुुरिति । ष्टु भौ" 

३यस््कर्चरि लिट्1॥५॥ , < 
वतते सुराः किं ृतवन्त इ्याह-- 

पुरा निपीय रोचनेर्महामहोभिरञ्चिवप् । 
# छृतम्रदक्षिणात्रया जगत््रथुं ववन्दिरे ॥ ६ ॥ 

ते चलुर्दिा देबा अश्चितं त्रेरोक्यपूनिवं जगलमुं श्रीवीर- 
जिनेश्वरं एय पूर महन्महः ममा येषां तानि महामहसि तैरति- 

९ मासछोचनैनेतरेनिपीय सादरं विखोक्य इतं प्रदक्षिणात्रयं येते कृत-' 
भ्रदक्षिणात्रयाः सन्तो मगवन्तं ववन्दिरे प्रणामपूर्वकं स्छुवन्ति ख । ` 
निषीयेति ! निपूर्वात् "पीडः पाने इति दैवादिकाद् क्तो स्य् । 

१२मदोभिरिषि } पमा मयूखमदसी खविर्विमा' इति हैमः । वयेन्दिरे 
इति । 'वदि समिचादनस्तुत्योः" कर्तरि चिद् ॥ ६ ॥ 

कथं स्तुवन्ति सेत्यत जाद्-- 

१५. नमो नमोऽस्तु ते प्रभो पराऽऽत्मरूपघारिणे । 
ममो नमोऽस्तु ते भरमो जगत्य्रकाश्कारिणे ॥ ७ ॥ 

, = नमोऽस्तवनन्व्छक्तये जमज्जनोपक्रारिणे ) 
१८ अनन्तमावमाखते नमोऽस्तु ते खयंखवे ॥ < ॥ 

हे प्रमो। पर प्रकृष्टं जातमनः खल ख्यं समावं धारयति तच्छीर 
प्राऽऽसमरूपषारी ठस ते सुम्यं नमोऽस्तु  मूयोऽसाकं नमस्कारोऽस्ति- 
व्वरभैः । पुन प्रमो 1 जगत्य अलोकये मकायघ्रद्योतं करोतीति, 

_. २२वच्ीरो जगघ्मका्कारी सदौ ते तुर्यं नमो नमोऽ ॥ ७ ॥ 



गीतमीयपकाशाख्यरीक््या सदिवम् । ६५ 

वथा हे परमो! अनन्ता शक्त्य सोऽनन्तराक्छिछिस यत एव 
जगखनोपक्ारिणे तरैसेग्यलोकोपकारकरणगशीखय तुम्यं नमोऽस्तु 1 
नदे भमो ! मन्वा ये मागाः पदायौ द्रव्यपयीयाद्यन्ेषु भकादा- ३ 
ल्ाद्वाखीन्. सू इव जनन्तमावमास्नाच् तसै, सथा खयमासवा 
परोपदेशाव्यतिरेकेणेव भवतीति तीर्थषवर्धकः संबुद्धो येति सयेभू- 
खस ते म्यं नमोऽप्ठ ॥ ८ ॥ ९ 

इति प्रणय फिर जिनेरामक्तितत्पराः । 
सुमन्द्रमष्यतारकैः खरैः पुरो यशो जगुः ॥ ९॥ 

शतीं परपूय स्तुत्वा तेषु देवेषु ये करि्रराव्यन्तरविदोपा देवास ९ 
बिनेशख भगवतो मो तसराः सन्तः घु ोभमेमन्रमष्यता- 
सैरूफण्डदिरोमयेः सैः, पडादिमिः पुरः प्रमोत्मे यद्यो भग~ + 
वत्कीप जगु्गयन्वि स । प्रणयेति 1 “गू खये, मात् क्तो यप् । १२ 
सुमन्दरेत्यादि । तररेरिलत्र सार्थे कम् 1 कते मन्द्रमघ्यताः सयु- 
रुरकण्टिरोमवाः, इति हेमः । प्तारोऽुचेव्यनिेन्धो मंमीरः” इति 
च॥९॥ 
ˆ भय मगयतो विदारसमपेऽ्यवः कि चचरेत्ाह--- . 

सदस्रस॒ह्केरैविनिमितं मणीमयम् । 
इा््कमण्डटं नमोगतं स्ुरन्मदाप्रमम् ।। १०॥ ८ 
जयाय पर्मकषिणथचाल चक्रमग्रतः । 
वदीयरोविपा निरा दिवखरूपमाद पे ॥ १९१1।-युम्म्। 

सदलं स्या येपां ते सदश्सदपाख एव सदससदयकाङैरैः्य- 
एवययर्िनिरमिदं रथितं सुनमेणीनां विकरे मणीमवे रमय सथा-२२ 

प मीन 

१५ 



६६ श्ीगौचमीयकार्व्यं 

अर्कमण्डरं सूर्यवि्वभिषं नभोगरतमाशनदयं भां पूरनः सरन्ती स्वतः 
संचरन्ती महाप्रमा यख उत् तथोक्तम् ॥ १० ॥ ४ 

३ एवेनिधं चकं धर्मचक्रं जयाय जयार्थे घर्मेचक्रिणः -यीवीरमेोः 
मग्रदश्चचाङ अमरे चरति स । तदा चख चक्रलेदं तदीयं यद्रोदि- 
श्योतिखेन निदा रात्रिरपि दिवख दिवसख खपे सादये घारयति 

स्र } तय्मकारोन हि मगवद्िदाराविर्दिवसपायाऽमूदिव्यथैः। 
मणीति । गणीश्ब्दस्य पुंखीरिङ्गलाक्छदिकारादिति लियां पाक्षिको 
प् ! धमत्यादि 1 भगेचक्रमस्पाखीति मलर्थे इनिः । र्मनकी 

९वल ! दिवेति ! दिषचव्दोऽदन्वः । आदृचे इति । साह्पू्ीद्धानः 
कर्तरि किद् ॥ ११॥ 

ततोऽञु्रुलमास्तेरितस्फ़रत्पताकया । 
५२य्रमोः पया चरन्तु मौयिति अ्रणोदयनिव ॥ १२॥ :, 

ध्वजोऽन्तरिषषगोऽ्चरद् सरखयोजनोच्दिवः 
सुरा हि यख वादकाः कथं महिनि संदशयः।॥। १३ ॥-यमम्। 

9% त्त्रत्रदनन्तरं अन्तरिक्षमाशादं गच्छति प्रामोत्रीदययन्तरिक्षगो 
ममखखथा सद्षयोजनानि उच्ट्ति उच्चोऽनेकपठाकापरिमण्डितो 
रतमयो ध्वजः ममो पुरोऽचरत् 1 किं कुवन्निव ! भनु्भूलोऽनुरेमो 

३०८यो मातो बरयुलेन ईरिता कम्पिवाऽत एवे छुरन्ती इतल्रदः 
संचरन्ती या पवाका तया मो छोकाः { परमोः प्रथा ममूपदिष्मार्गेण 
चरन्तु इति प्रणोदयन् ग्रेरयनिव मव्योकानिति शेषः । युकतोऽय- 

१मर्यः--हि यत कारणाद् यख ध्वज धुरा देवा बादकः पापकाः 
ठस्य महिन्नि मद्ये कयं केन प्रकारेण संद्यः सन्देहः न कथमः 

वीरय । दृद पताकानां बहुेऽपि .पताकयेति जाववेकवचनम् 1 

1 



गौतमीयप्रकाशचाख्यदीर्कया सहितम् । ६४ 

सओपिसि। (मोमगोजघोयपूरवस्य योऽकि ८ ८।३।१५७ ) इति योरि 
,( <।३।१४ )` खादेदो *लोषः चाकच्यखं ( ८।३।१९) इत्य 
चैकस्मिकलवात्न यजोपः ॥ १२॥ १३ ॥ ` ` ३ 

विचित्रर्मण्डितं ततो रिरण्मयाप्तनम् 1 
भमापनोदनक्षणे यदा्येत तीर्थराट् ॥ १४ ॥ 
सपराद्पीठमम्बरे सुरांसगं चचार तत्। ` ष 
ह्वाप्वनि संघा्चजामखण्डचन्द्रमण्डरम् ! १५ ॥-यमम् । 

ततस्तदनन्तरं मखु सेदस्याऽपनोदनं दूरीरुरणं तल क्षणे पराव 
यत् सिंहासनं तीर्थराद् भ्रीवीरतीर्थरान जाश्रयेत ` मरोदैत् ; उप- 
सिशोदिति यावत् ¦ तद्िचितरैरनेकविये समैण्डितं खचिते सपादपीै 
मादपरीठेन सह् वर्तमानं घुराणामेतेषु स्कन्धेषु गच्छतीति खुरांऽसग 
एवंविधं दिरण्मयासनं खगेपिहासनं मम्बेरे आकारो चचारु तत् ४९ 
दासन किमिव सुधायजां देवानामध्वनि मा्गऽखण्डं चनदरमण्डल~ 
मिव । प्रकाशकत्वादिति मावः ।, दिरुमयेत्यादि । दिरण्यख 
निकारो हिरण्मयं "दाण्डिनायन- { ६।४।१७४ ) इत्यादिसूत्रेण ५५ 
निपातनायीपः । खं देम दिरप्यदाटेकेश्यादि हैमः । दिरण्मयं 
च तदान चेति विम्रटः । सपादपीठमिति ¦ "पादपीठे पदासन~ 
मिति देमः। सुग॑सेत्यादि । "जंसो जुजदिरःछ्ंषः इति दैमः॥ ४८ 

चटुढदन्व रिथरासनं सुरा यथाक्रमम् । 
परस्पतर्थनापरा निजाच् सुजानपीषवन् ॥ १६ ॥ 

पस्परे्योऽरथना प्राना परष्परर्थना वसां परायः घुर 
देवाः चूरवर्धत ईरय मगवत इदं परं मासनं सिंहाषनमुदर- २२ 



ष्द्ट † श्रीमीरमीयकान्यं 

इन्वः सन्तो यथाक्रममनुकरमेण निजान् सनाम् अपीपवन् पावयन्ति 
सख 1 पवित्रीकर्वैन्ति सेति यादत् । अयीयवन्निति । देदमण्णिजन्वद् 

३ ह पवने धवेटडः । शोः पुयण् ज्यप्रे' (७18८० ) इति 
अम्यासोकारयेतव, ततरो दीर्धः ॥ १६ ॥ 

भरसम्बमानमौक्तिकावरीकरापमालितम् । 
२ दवन्दुविम्बमास्वत्सुधासुविन्दुसुन्दरम् ।॥ १७ ॥ 
विजुम्भमाणमारतीविशालमालिकार्चिवम् । 
ध्वनद्िरेषवसकतिमरकरादितभि दूरवः ।॥ १८ ॥ 

१ सुरदलदण्डमण्डितं विहायसि प्रमासिवपर् 1 
उपर्ुपर्यथीशरं त्रिधाठपत्रमस्छुर् ।॥ १९ 1।-निभिरथिरोपकम् । 

विद्यायसि साकादोऽवीश्वरयपरयदुपरि यपीश्वरस्य भगवत उपरि. 
9२ एस्पिमीपदेदो त्रियाऽतपतरे सुवनत्रयखाभितसूचनात्रिविवं छतर, छन 

श्रयमिसयर्थः । जुर् चरति स !{ कीरं तदित्याट--मररम्ब- 
माना या मौकिकावस्यो सु्ाफय्माटालासां कैः समू मीलितं 

„9५ युते मत एव सुन्दरं रम्यम् । किमिव } आस्तवन्वः क्षरन्तः खुषाया 

सदव सषु शमना विन्दन यस्य तयोक्तं इन्दुविष्वं चन्द्र 

मण्ट्ररम्रिव यथेतखन्द्रं मवति तथा चदित्यथः 1 पुनः कीटयम् † 
9& विजुम्ममाणा विकसन्ती या मारती जातिस्तरा वरस्या: पुष्परूपरा या 

` विदा विखीर्णी या मालिको माटाखाभिरर्थितं पूमितं शोभितः 
पिव्यथः । पुनरदूरसो ध्वनन्ते ध्यर्नि कुर्वाणा ये द्विरेफाः अमरल्तेषं 

२१ इदृतिकषदारयव्दखया मक्तादिता प्राुष्टतः श्रीः रोमा यस सच 
योक्त पुनः दुषु शोमनानि यानि रलानि तेपां दण्डेन मण्डितं तथा 

अ प्रमाधित्ं दीधिमन्वम्, यद्रा परमया दीत्या तिदन्वरं शवदीठिमन्त 



गौतमीयप्रकाग्राख्यरीकयां सितम् । ६९ 

पमिय्थः । प्रकादितश्रीति। नपसकत्वाद् दखलम्। विहायसीति } 
प्विहयाय आाकादामनन्तपुप्करेः इति हेमः । सितमिति । श्वेतः श्येतः 
तिक्तः शु इति दमः । उपरय्ुपरीत्यादि । पर्यध्यधसः सामीप्ये 8; 
{ ८१1७) इति द्विम् । तचोगे “उभसर्वतसोः ( बा० ) इत्या 
दिना द्वितीया । अआतपत्रमिति । माततपात्रायते.. इति निमरहः । 

` अस्ुरदिषि । शुर चरने" अखाकर्चरि लिद् ॥ १७-१९ ॥ इ, 

चतुर्दिशासु चामरावरी ततोऽप्यनोदिता । 
उदच्छलत्छुराननोच्छलजयारवे; समम् ॥ २०.॥ 

ततस्तदनन्तरं सुराणां , देवानामाननेम्यो सुसेभ्य उच्छटन्व ९ 
उ्ादुर्भबन्तो ये जयारवा जयदान्दालनः समं सादं अनोदिताभ्मेरि- 
तापि चामराणामावली प्रेणिः चतुर्दश प्रमोशवतरदिश्च उच्छर्द् 
उच्छरति स उत्पतति सेति यावत् । चतर्दिशाखिति । चतलशच ९२. 
ता दिशाशचेति विग्रहः । “आपं चेव टरन्तानामः इति, वचनादि 
स््नाप् ॥ २० ॥ धि 

असो घनं मरुत्पथे विदुव्यं भेवमाछिनः ५५ 
जटच्छराभिरा््रयांयभवुरध्यमेदिनीम् 11 २१ ॥ 

अतो अनन्तरं मेधमारिन्मर देवा मस्ये काद पनं मेषे 
विकुन्ये विरच्य अध्वमेदिनीं मगवदिहारमाग्यवीं जकच्छयमिः १८ 
खा््रयांयगूुरा्रीचकुः । मरुत्पये इति 1. "ग्रं खरग्रोडमर~ 
सयोऽम्यर्मिति हैमः । यिर्व्येति ¡ सामयिकयातुम॒योगः । आद्र 
यामिति ! करोदर्थणिजन्तदाम् ॥ २१॥ .. २१ 

¦ ` दिः प्रसादमासदनिाऽप्यभून्मरोञ्चला ॥ 
# िमोतितयनीहिमिरधगष्ुदशसीरसुलम् ॥ २२॥॥ २१ 



७०" श्रीयौवमीयका्यं 

; .पुनेलदा दिशः स्वा सपि प्रसादं प्रसन्नत्वं निर्मख्लमिति.यावत् 
व्भास्दन् पा्ुवन्ति ख । तथा निका रातिरपि मदोज्वराऽमूच् तथा 

इयुनद्धरा पएथ्वी अपि मगवताऽनीतिभिरन्यायेर्मीचिता इति दैतो 
सुखं यथा घ्याचथाऽधसीस् श्वासं श्रतवती । आसदन्नि्िं  भाद्- 
पू् (डु ् धालोेडि चिन्त् च्छेशवद्र  यश्रीवित्यन यन्तक्षण-- 
(७२५) इत्यादिना न दृद्धिः ॥ २२॥ 

सु्टपुष्पवार्दलानभसलाचच विच्युतः 
सुगन्धिभिः खुमोत्कैरः खुरा महीं परवस्तरः ॥ २२ ॥ 

९ च पुनसखदा सरा देवाः ॒द्ुतानि सुनिर्भितानि पुप्पवा्दलानि 
पुप्पवर्णाभ्राणि यत्र तत् तसानमस्तरादाऽऽकारात् विच्युतः पतिते- 
स्था यु यन्य येषु ते खगन्धयसषेः खमानां पुन्पागात्करः समू 

शर्हैर्मदीं एथ्वीं प्रत्रः आच्छादयामाघुः । सुगन्धिभिरिति । 
पन्धसेदुसूति-” (५।४।९२५ ) इत्यादिना समासान्त इकारः । 
समेति । भ्म कुमे खमःमिच्यमरः । प्रतत्तररिति । शठम् 

५५साच्छादने' भसासपूवादिद् 1 २३ ॥ 
सिरा अपि इमा जलायाः सुमैथ शीकरैः ! 
तदाञयायिवायुनोपचेरुर्व्यमीश्वरम् 1} २४ ॥ 

१८ तदा तसित्रवसरे सिरा अपि द्रुमा वृक्षास्था जराया जराऽ5- 
धाराखटागादयः भनुयायी अनुकूलो ये वायुः पयनत्ेन, प्ेसिरिति 
दोषः । सुभः पुश्च पुनः शीकरर्मटकरव्छ निजगस्पूज्यमीधरं 

£ मगवन्ददुपचेस्यराययामादुः । मगवद्वक्तौ सरा वमूयुदि्रथः { 
२१ द्रुमाः सुः जययाश्च श्ीकौरिति करमेण योज्यम्! सिरा थपीति। 

% "एह्य" धवि कादीमद्रितपाठयिन्सः ॥ + 



गौवमीयप्रफान्चाल्यटीकयां सितम् 1 ७१. 

जङ्गमा ` मनुप्यादयस्तु . मगवदुप्कण्डमागत्य भक्तिं ङुर्यन्येवेत्यपि- 
शब्दार्थः ! शीक्रैरिति 1 /वाताऽखं वारि शीकरः इति दमः । उप- 
चैररिति ¦ कररि ञि! अनोपपुवख चरषातो्मकतरर्थः ! शगुशरूषा- 
राघनोपाक्िषरिवखापरीषटयः ! उपचारः” इति दैमकोदोक्तेः॥ २४ ॥ 

पुरःखिता अपि माः प्रणम्व रम्यमार्गगाः । , ` 
विनिद्रपुप्पसंदवीरमिप्र् इटोरिरे ॥ २५ ॥ द 

पुनस्तदा रम्यं भगवद्विदारान्मनोदरमारगे गच्छन्ति पा्ुवन्तीति 
रम्यमागैगाः पुरोऽ सितां हमा भमि प्रणम्य सुं नमछत्य समि- 
भसु भमोरमिसुसं विनिद्राणां विकलराणां पुप्पाणां संहतीः समूहान् ९ 
इदोकिरे दोकन्ते स । प्रामृतीचकुरितय्थः । अभिग्रमिति । 
"समिरभागे' इति ल््णेर्थेऽमेः कर्मभ्रवचनीयत्वाचधोगे द्वितीया । 
इौकिरे इति । "गे गतौ" कर्षरि षद् ॥ २५॥ . १२ 
{ रतिप्रभाञुकारिणा खचारिचक्रोचिषा ¦ 
;,  शखगाः प्रमोधिताः पथि प्रदक्षिणं परभोरययुः ॥ २६ ॥ 

पयि प्रमोर्विहारमार्गे श्वेः भरभामनुकरोति ठुछ्यति तच्छीरं रवि- १५ 
भमालुकारितेन सू्ैकिरणसद्दोन खचारिण आकासग्रमिनश्कख 
धर्मचकरस् रोचिषा किरणेन मवोधिताः म्वरोषं नीता विनिद्रीदा 
खगा हरिणाः भमोमैगवतः प्रदक्षिणं पाश्च ययुः | रदक्षिणगत्या ८ 
यान्ति सेलर्थः ॥ २६ ॥ 

तयैव बामपा्वैतसरुन्विहाय पृ्निणः २ 
विधाय वरणा गते्युः प्रदक्षिणम् ॥ २७ ॥ , ९ 

"१ "पतश्चिणः" इदि कीसुद्रिवपाजेऽवुक्तः, छन्दोभद्वदान्यापातार् \ ~ „ ~ 



७२. श्रीगीतमीयकानच्यं 

तथेव तेनैव पकारेण यत्रं पिच्छमस्येामिति पत्रिणः पक्षिणे, 
मनूराया वामयार्वतस्तसन् वृक्षान् विदाय लक्त्वा गतेः खकीयगम< 

नख तोरणाऽऽङ्ृततिं विधाय तोरणाऽऽ्रतया गतिं छतेतययेः } प्मोः 
मदक्षिणे प्राच ययुः 1 पत्निण इति । शत्रं पतत्रं पिच्छं वजिघनु- 
रुह्'मिति दैमः ॥ २७ ॥ ~ 1 

९ ववाऽनति रिद्िरिखदो वचो वभूव धृष्ठवः। 
~ समेहि भो जयोऽसति ते पुरोऽपि गीरमूदिति ॥ २८ ॥ 
पुमखदप हे मगृचनू, तव सिद्धिरसि इ्यद इयेतत् ̀  रतो 

९वृचो देववचनं यमूव । तयथा--मो खामिन्, लं समेहि समागच्छ 
ते तवे जयोऽख्ि इति युेऽेऽपि गीरदेववाणी अभूत् ॥ २८ ॥ . ` 

अनेकतूर्यनिःखनालुपातिकिचरस्रः । 
अर श्रवःसुतैकयात्रताणुवाह सर्वमस्बसम् ॥ २९॥ ~ 

पुनखदा सर्वै जम्बरमाऽऽकाशं कर्तृ, अनेकानि यानि तूणि 
वादित्राणि तेषां निःखना चबव्दाखान् अनुपतत्यऽनुपरति तच्छीरा 

$५ये करि्राणां खराः वसां श्रोत्राणां सुखस्य पएकपात्नतामद्वितीयः 
माजनःवं उवाद पारयामास । वद प्रापणे" जसात्कतैरि छिद्॥२९॥ 

स॒गन्धिनीरसंसछृता ससौरभाऽष्यभून्मही । 
२८ जगसपतेः समागतेरुपस्कियेत किं न हि? ॥ ३० ॥-. 

पुनद सुगन्धिनीरेण सुरमिज्ठेन सं्करता संस्कारं नीता मदी 
खव अपि सह् सौरभेण सौगन्ध्येन वर्तते इति ससौरमाऽमूत् । 
युखोऽयमर्थः--हि यतो अगसतेर्मगवततः समागतः समागमनात् कि 

--<-१्न उपर्तियेत ? समपि संसयितेलर्थः, देवादिमिरिति रोषः ॥ 



गीतमीयप्रकाशाख्यटीकया सदहिवम् । ७३. 

अननोपपूर्वीच् छनः कर्मणि िट् । “उपासतियल-' ( ६।१।१३९ ) 
इत्यादिना भूषणे सुट् ॥ ३० ॥ ८ ६ 

अतिपर सुराङ्गनाऽ्वकीर्णमौक्तिकोत्कराः। - `` ई 
नमनमद्वरोडभिः सरूपतां प्रपेदिरे ॥ ३१.॥ ध 

` एुनखदा प्रसं प्रति सुराङ्गनाभिरवकीणी उच्छाङिता ये मोकि- . 
कानामुकराः समूह्ासति नमन्तीव ममन्ति नभ्रीमवन्ति यानि नम-६ 

श्वरागि आकाशचारीणि उद्भनि.नक््राणि तः सर्पतां समानरूपता 
प्रपेदिरे प्राषठवन्तः उज्वल्वाद्विकीर्णरूपतवाच ततुल्या घमूवुरि्य्थेः। 
उडभिरिति । (तारकाष्युद ॒वा लियामिल्यमरः । पेदिरे इति ।९ 
भरपूवात् पदधातोः करीरि द् ॥ २१॥ । 

अघोगतानि कण्टकेष्सितान्यवः प्रभुतयहे 
अधोुखास्तकण्टकाः पथीत्यवीविद्निव । ३२ ॥ १६ 

पुनभैगवद्विदारसमये पथि मा्गेऽो यं येपां तेऽपोयुखा भसः 
क्षिता ये कण्टका दुःखपद् वन्नूादिदृ्षाऽवयवासे इति अयीवि- , - 
दृननिव इति ज्ञापयन्ति सेव । इतीति किं £ । हो लोकाः, सवः भथ 
प्रमृति इत रभ्य कण्टकानां कण्टकतुल्यटुष्टरोकानामीप्ठितामि 

दुर्ययस्रायरूपवाच्छितानि अघोगतानि अद्श्यामि जातानीदय्थैः । 
अबीषिदननिवि 1 े तमण्णजन्ता'द्विद.्ाने' असाद ॥.३२ ॥ 9 

जिनेन देमपन्नयोः ऋमौ निधाय गच्छता । 
महादितेनकाननखटी सप्यपूयव ॥ ३३.॥ 

इये विहाय मार्गे हेमप्मयोः सखणीकमरयोरूपरि - कमो चरणो 
तिषाय खापयित्वा गच्छसा विद्र इचा जिनेन वीरूपे २२ 



७ , ` श्रीमीतमीयकार्व्य ` ., ॥ 

संपदि शीध्रं महादिसेनकाननसय महसेनवनख स्थयी मूमिः यपूयत 
खचरणन्यमेः पविकीक्तियते ख, तत्राऽजममे इति मावः । यचय्यत्र 

चेन्नः पश्यतं तथापि नवपद्रानि वोध्यानि । क्रमादिति । 
पदों ऽदिश्वलनः करम" इति दमः 1 महादीद्यादि । मदृराब्द भादि 
यस्य तन्मदादिः ततो द्विः कर्मधारयग्लसुस्यः ! अपूयतेति । 

पूडः कर्मणि ख्ड ॥ ३३ ॥ 
उषर्णरन्नवग्रयोजिनालयेऽन्तरारगे ] 
न्यधायि निरर्थो निजांससंखमासनम् ।॥ ३४ ॥ 

५ तदनन्तरं निभैः सरर्निजांससंखं खस्कन्धस्थं आसनं चिासनं 

सुवण च रतं च सुव्रते तयेोर्यतरी प्राकारो तयोरन्तरारं गच्छ 
तीति तकिन्. अन्तरार्गै मध्यसे जिनाख्ये देवच्छन्दके भघो 

१२स्यधायि अधः साव्यते ख । निपृीद्वाजः कर्मणि ठद्र ॥ २४ ॥ 
मिलोकनाथमन्दिरं वदा खराऽसुैवम् । 
रराज खेचरावलीप्रवेटिताद्रिराजवत् ॥ ३५ ॥ 

१५ तदा तसिन्नवसरे सुरासुरेकैतं वेषितं त्रिरोकनाथस्य भगवतो 
ˆ मन्दिरं समवसरणं खेचराणां भ्येोततिप्काणामाबटीमिः प्रेणीयिः 

भ्रकर्पेण वेष्टितो योऽद्रिराजो मेरुगिरिखद्रत् रराज दोमतै ख। 
१८ त्रिरोकेति ! निस्य जेक्िरोक इल्यादिविग्रहः । न तु समा- 

हरि दविः, तथाल द्विगोः" ( ४।१।२१ ) इति शीप्मसक्गात् ॥२५॥ 

अमण्डयंश्च वाण्डवं सुराः सुचूत्यपण्डिवाः ।- - 
२१ जगु फेऽपि गायनाः प्रमोधरिमाऽञ्जने ॥ ३६ ॥ 

पुनखदा भा समन्ताजना सेका यत्र तदाजनं परसावात्समवसरणं 
२४तसिन्.युष्ु सोमनं यतयं न्चनं वत्र पण्डिता निपुणाः फेऽपि घुः 



गौवमीयप्रकाश्ाख्यटीकया सदितम् । ७४५८ 

दैवाराण्डवं दूलयममण्डयन् , धातूनामनेकार्थवाद् कुर्वन्वि सेदर्थः 1. 
च पुनस्त्र केऽपि गायना .गानक्रियाकर्चरो देवाः प्रमोश्वरित्रमाचारं 
जगुगीयन्ति स 1 वाण्डवप्निति 1 खां नाय्य च चाण्डवःमिति 
हैमः.॥ ३६1 

:. तथा श्रुतेषु विश्चुतान् युणांथ केऽपि तबु ~ 
सुराथं केऽपि सादरं युः प्रणेखुरीश्वरम् ॥ ३७ 1 £ 

तथा तेनैव भकारेण केऽपि सुराः श्रुतेषु सिद्धन्तेु विश्रुवन् 
भ्सिद्धान् भरने्ेणान् निरूपमदममारदवादीन् वष्टः स्तुवन्ति स । चः 
समुचये, च पुनः केऽपि सुरा रं श्रीवीरपरमेशवरं सह आदरेणेति 
सादरं यथा स्यात्तथा सुटुर्वारवारं पणेखः प्रणमन्ति स ॥ ३७ ॥ 

श्रणीय जानुसंमितां चिर्वि प्रष्लनपाततः 1 
विभूपितां वसुन्धरां व्यधु केऽपि योजनम् ॥ ३८ !\ ११ 

` च पुनः केऽपि सुराः प्रसूलानां पुष्पाणां पातम पाप्रो दर्पणे 
तसात् जानुंमितां जानुप्रमाणां चितिं चयं पुप्पपुज्ञं प्रणीय इवा 

योजनं योजनपरमाणां वुंधरां समवसरणप्वीं बिमूपितां शोभितां १५ 

व्यधुः कर्वन्ति स ॥ ३८ 1 ^ 9 

परस्यधुत्र केचन खसुन्द्रीभिरार्थिताः ए 
म्रसादनाय चापरे खमररेव नाकिनः-॥ ३९ 1. - १८ 
खमभित्रनोदिवाः परेऽपरे खकीयमक्तित्ः 1 . , , 
इवृहलेन केऽपि च प्रमोदमाप्य चायुः ॥४०। युगम् । . 

अमुत्र अमुष्मिन् महसि उस्सवे केचन नाकिनः ` केचिदेवाः 

खमुन्दरिम्पविच्येवकनाम्पिरथतः प्ख; सन्द, स्प्ययु, ऋण ग्द 



७६. श्रीगीदमीयकाव्यं 

च्छन्ति स} च पुनरपरेऽन्ये केविदेवाः सभयः खघामिनः एवः 
भ्रसादनाय प्र्त्तताकरणाय आययुः ।॥[ ३९ ॥ 

2 परेऽन्ये केविदेवाः खम्रनोदिताः प्रेरिताः सन्तसत्रायुः 1. 
तथाऽपरे के चिदेवाः खकीयमक्तितसत्राययुः । च पुनः केऽपि देवाः, 
ऊतृेन कठेन प्रमोदं हर्षमाप्य प्राप्य तत्राऽऽययुः ॥ ० ॥ 

६ ततः कि जाठमिवयद-- 

इत्थं महीत्सवमयीव महोञ्ञ्यलाभा 
4 देवागमेन दिवसादपि दीप्यमाना । 

9 श्रीरदध॑माननजिनराजनिहारपूता 
राज्यं प्रदाय द्विताय निशा पपार ॥ ४१॥ , 

इत्यमसुना भकारेण महोत्सवः खरूपमसखा इति महोत्सवमयी 
४२ इव महोरसवमूतेष पुनरदेवानामागम आगमनं तेन महोज्वलऽद्यु- 

स्वल सामा प्रमा यलाः सा तथोक्तऽत एव दिवसादपि "दीप्यते 
इति दीप्यमाना तथां श्रीवर्धमानजिनराजख वीरपरमेश्वस् विहारेण 

$५पूता पवित्रा एवंभूता निश ॒रत्िर्दिवसाय राज्यं रदाय दवा सर्य 
ˆ पपार परिपूर्णां पराठा । एतेन निखा व्यत्तीता, दिवसश्च उदित इति 

मावः । पपारेति । ¶ परनपूरणयोः यखाकचैरि टिर् 1 ४१॥ 
१८ इदं वसन्ततिटकावृर्तं । त्क्षणं च--“उक्ता वसन्ततिरका 

. तभजा चमी गः इति ॥ 
इति मगवदागमनयर्णनो नाम वतीयः सर्गः ॥ २॥ 

५ इति स्पष्टम् ॥ 
दवि शवैगीतमीयपवन्य-याद्याने नौततीयभकासाभिथाने 

# {३ तीयः दगः ५१॥ ४ 



मौमीयप्रकाद्राख्यदीकया सदितम् । ७७ 

चतुर्भः सर्मः1 
अथोदियायास्णरोचिपास्णः 

सरोजप्ण्डानि करैर्विकापरयम् । - 
दिवस्पथिव्यावपि रोध्रमिभिदे- ~ 

1 स्तथाचुरिम्पन्निव्र यवकद्रपैः ॥ १ ॥ 
यदी्यसंसर्गबिवर्निवः पुस द्विजेन्द्रमूतिः शतपार्मोऽपि खन्। ९ 
चकार चाोचिचयाद्धिक्ियां स वद्धमानः रतिभां पुनाठुसे ॥ 

सथानन्तरं आारुणरोचिपा रकदीक्या उपरक्षिठः पुनः करैः 
लगरिरभेः सरोनपण्डानि कमख्वनानि व्रिकासयच् विकलराणि ९ 
उ्वेन, सस; पूयः उदियाय उदयं पराठवान् । किं कुवम ? 1 
रेमरेण इृष्विरोपवूर्ेव मिधितेर्मिखितिर्यावक्रयैरट्ककरदभेर्यिव- 
स्थिव्यावपि साकाराप्थिच्यावपि, तथा तेन प्रकारेण घनुक्तिम्प- १६ 
न्निव चि कु्वैनिवं । यखां मरामनगरादिष्दे्च इति सपि- 
शव्दार्थः ¡ उद्रच्छर् सूर्यदीपितच्यरनिप्यादनार्थे रोधमिधरितैरिति 
विशेषणम् । उदियायिति । उसू्रीदिण् षतः कचरि ठिद् । दिव-१५ 
स्पृथिव्याविति । चैीशच थिवी चेति तरिमटः । दिवस्य मि 
व्या ( ६।३।२० ) इति दिवृदयव्दस - दिवसदेदाः । जनन, सर्गे 
भायो यृखखच्छंदः, वदधशषणं च--जतै तु वं्खयुदीरितं जयौ" १८ 
दति॥ १॥ व , 
शनेनद्रगत्या च ततचिकालवित् सरनरवखर्णप्रोजपद्किष 1 
-दथत्यमाम्मोजयुगं यथाक्रमं चचार चैलदरमसं॒खं प्रः 1२) र+ 
~ वः सूर्योदयानन्तरं तरिजरार्वित्-समुतपकषकेवदयटेकरन व्रिका्वेा, 
भसुर्बीरपरमेश्वरः सरन्ति चन्ति नवनवानि यानि चर्ण॑सरोचानि २ 



५७८ "ˆ शरीगीत्तमीयकाव्यं ˆ 

सणैकमसखानि तेषां पद्धियु येणिु क्ंममनतिक्रम्येति यथाक्रमं क्रमेण 
ह्योद्धयोः सर्णप्मयोरित्यथेः 4 कमाम्मोजयोश्वरणकमल्योर्यगं युगे 

& दधत् धारयत् गजेन्द्रगत्या गजराजसदशगयखा वैघ्यहुमसख समवसरण- 
मप्यसशोकृक्षस संखसं, चचार सश्चरति स । चः प्रादपूरणे । 
दधदिति । "नाभ्यखाच्छुः ( ७।१।७८ ) इति न युप् । चैलेति। 

९ ननत्यं जिनौकसद्धि्ं चैत्यो जिनसमातरूरितयनेकारथः । भु खर्ण" 
परदरायोः पदस्थापन तु प्रा्तने सगे उक्तमेवासीस्पुनरत्र तदुक्तिः कथमिति 
चेदुच्यते संकेत उक्तम् , अन्न किंविद्धिस्र इति न दोषः॥२॥ 

%अचेटतां विभ्रदपि अमामेरेरुद्प्खास्तोमिरिबोशोभितः 
विनाप्यलङ्कारमरावधारणं विभूपणाद्यख रमामिबोददन् ।} ॥ 
सितातप्रत्रितयाधरे चरन् विरोलवालम्यजनामिवीनितः 

3२ सघुत्यविष्वगजयव्दद्मवितः समागमद्र्तचतुप्किकामिनं; ४ 
मगवान् अयेरतां निर्वसतां विप्रदपि धार्यन्पि भ्रमाम 

स्देदृदीशिष्मृैः उदारवातोभिः प्रानवेरिव उपशोमिततः पुनर 
५ डंकारमरस्य निमूपणसमूहस्यावधारणं देहे खापनं चिनापि विभूः 

राद्ध .समृद्धस् रमां र्मी उद्वहनिव धारयन्िव ।। ३॥ “ 
पएर्वविघ ईनः श्रीवीरखामी सि्तं॑श्ेतं यद्रातपतनेतितर्यं छत्रत्रयं 

२८ तस्याऽ्परेऽपःपदेशञे चरन् चयन पनर्विलोलानि चपलानि यानि 
बाख्व्यजनानि चामराणि तैरमिवीजिवः समन्ताद्वीजितः सन्. तथा 

सद्ठसथो देवमुलरात््ठवयत्रो विष्वक् समन्तायो जयदव्दसेन घतरिठे 
>१ ज्ञापितः सन् रनयदुष्किकां दृतीयवपमध्यखमभियरैदिकां समागमत् 

सगच्छति ख । विष्वगिि । “परितः सर्वेत रिष्वद्टं .समन्वाच्च 
२४ प्नमन्तत्त, इति देगः ॥ ७ ॥ 
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` इमां समाद्य सुरायुर्धरे ˆ ` † ; 
दिखस्तु प्रच्याः प्रवितरै् तोरणम् 1 # 

ततः परिक्रम्य हरेर्दिगासने : । 
। . भनमोऽस्ठ तयी" बदद्ुपाविव् 11 ५1! 

ठु इति विदरेषे, अराऽदुखणामीश्वरो मगवान् वीर इमां ` ममि- 
-पीठिकां समाद्य. प्राच्या पूया दिय्तोरणं प्रविवेदय ततः परि- 
कम्य त्रतयदरुमसख प्रदक्षिणां विधाय 'तीर्याय नमोऽस्तु" इति वदन् 
सलच्यन्. दरेरिनरख दिद पूवी तां यदास हासन तसिन् उपा- 

विद्यत् उपविद्यति लस 1 तीर्थ्न्देनात्र सद्व उच्यते ! प्राच्या 
ति 1 पूवी प्राची दक्निणाऽपाची'ति हैमः । यत्र ` प्ाक्षरे परे पतै 
वख गु्च्छन्दोमह्नो न गष््यः, टन्दःयाल्े हमदब्दयोः 
भरयोः पूरवदव विमापवा गुल्तामियानाद् ॥ ५ ॥ 

॥,,। 

५ 

- यसतद्यतेनो न विपद्यते पर । ध 
रतोऽख लोकैः सुलमं न दुर्दीनम् 1 - । 

इति प्रमायाऽनिमिषैः प्रमोर्महोः प् 
अपेवस्य मामण्डलयेकतः कतम् ।॥ ६ ॥ ^ 

न्यपीयताखंव वराद्गपृष्टव- प: ४ 
स्ववोऽ््र नाथः प्रतिषिम्बपातवः { ,. १४ 

समस्का्टाखपि संयुखं धितः . ५ 
समख्पिदासरनगोऽप्यलक््यव ॥ ७ ॥ युग्मम् । .-२२ 

„ १ त्या च छन्दः्कोस्तुमे- < ५६ 
“सनुखायै विखयीं च खें यु्परद्यया 

वनरं गुख्नदे दत्र पादान्ते चदि ग दुः ए 



८० „ , " ` शीमीवेमीयाव्यं 

अस्य॒ मगवतोऽपदतेजोऽन्येषां सोडुमक्यं॑तेनोऽपरीकम 
दिषदयते न विदोपेण सदतेऽतोऽख दुबीनं लेकैर्नं सुम न समप, 

ॐ दुरम मविव्यतरीलर्थः । इति प्रमाय इति च्रालाऽनिभ्िरदेषैः परमो- 
्हसतेनोऽपवक्प सदं विद्य यस्यं गृहीत्वा भामण्डर प्रमान 
एकतः कतं एकव्रीहृतमित्यर्थः ॥ ६ ॥ 

६ तद्धामण्डस्मसैव मगवतो यद्वराङ्ग मखकं तख शतः पदगो 
न्यघीयते खाप्यते स ] उत्रानिभिषैरिति कर्दृपदमुक्तमेव, तत्त. 
दृषस्यापनानन्तरं सत्र मामण्डे तिविम्बपाततः सखमूदेहस 

%प्रतिविम्बपतनात् नायः थीवीरपरमेन्धरः समसतकाष्ठायु सर्वदिष्चु अपि 
ससुखं सितखथा समस्तसिंदासनगः सर्वसिंहासनखोऽपि अरुद्यतं 
दयते ख ¦ रोकरैरिति दोषः ! यस्तु अतर शोपदिक्नये भागण्डते 

3> एमे ्रतिनिम्वतङ्कम उक्तो न ठु यम्मूरधित्रये तन्मवान्तराशचिवं 
जेयम् । शृदत्कल्पादौ सु तिदितं पडिरूयाय देवकया-' (द° १ 
भाष्य गा ११८३ ) इत्यादिवचनात् शेपदिष्च देवक्र्तं भगवनुद्यस्पं 

ॐथषटयग् यरतित्रयणुक्तमखीति । लोकैरिति 1 “न रखोकाव्यय-' 
(२।३।६९ ) इत्यादिना न पष्ठी । वराद्रेति । "वराङ्गं करणनराणं 
पीये मखकमिल्यपीति देम: ! कष्टेति । "काणठऽऽक्ादिमूदरिकि- 

$०बुविति हैमः ॥७॥ 

तदा निनेदुर्दिवि वर्वफोटयो जयध्वनि प्रससार सर्यवः । 
हवाभिप््ति जगदीरवपदेऽघुनेव देवैरयमिस्यऽदद्यत । ८ ॥ 

२१५ तदा तललिन्रवसरे दिवि जकान्े तूर्याणां वैगुवीणागरदस्नादीगां 
कोटयो निनेदर्निनादं शर्यन्वि स । च पुनः सवरतः सर्वदिश्वु जयः 

२४ प्यतिरमेयनयदयव्देः परप्परार प्रसरति ख ! तद्य देवीर्य भगवान् 
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अनैव इदानीमेव जगदीशवापदे व्रैरोक्यप्रसुतापदेऽमिपिक्त दव 
कृताऽमिपेक इव इति अदश्यत, टोकैरिति दोपः । च्दोः कर्मणि 
ख्द्॥८॥ ३ 

अथ यजात तदाह-- 

दविजा्रयोऽ्वाऽ्वसरे तु रुर्वराभिधोऽमवत्तंवसथ्तदन्तिके । , 
इदावसद्धोतमगोत्रमास्कपे द्विलातिलिनद्रादिमभूतिरख्यया।।९।॥ ६ 

श्तु, इति निदेषे, यतराऽसिननवसरे तदन्तिके तस्य समवसरणस्य 
समीषे द्विजानां नाद्यणानामाऽऽग्रयो द्विजाश्रयः गुर्वरः यमिवा यख 
स गु्वैरामिधो रुरवरनामकः संबसथो मरामोऽमनव् 1 इदाऽसिन् गुरवर-९ 
र गोतमरोत्रे मत्करः सूमैतुल्यः माख्या नापना इन्रादिममूति 
`इनद्रमृतिनामेयथेः, दिजातित्रहषणोऽवसव् । अभि इति 1 “अथाऽऽ- 
हयोऽमिषा, गोतरसंचानामयेयाऽऽस्याऽऽ्हाऽभिल्याश्च, नाम ' चे"ति १२ 
हैमः । इन्द्ादिमेति 1 चादौ मव आदिमः, इन्द्र मादिमो यख 
मूतिव्दस इत्यादिति्रहः ॥ ९ ॥ 

यय गौठमवणेनमाद-- . 

शरन्निसानाथकरोत्करोडव्छ 
यदो यदीयं विटखस भूतते। ` : 

अच पुध्वीवसुभूतितस्तु योः † ५८ 

जनिं चृ ख कथं मवेन्न दि १॥ १० ॥ 
शरदः दार्करारख यो निद्यानायव्यन्रलख कराणां किरणा- 

नामु्करः समूहः रारनिश्ानायक्रोकतरलद्वदुज्वरे निर्मेटं यदीयं 

युदयो मूते विख्यस् विखसति स, चेच्छया - संचचरेतय्थः ! वु २२ 
६ गौर द्मा 

१५ 
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समुचये `देवीसमूहेः खरषणैखयानिषोक्छएटशोमाख्नादि विदैसन्- 
मूतायेव एकलिननाऽऽश्रये समेक्षयतं दृध्यते स 1 एतावता निरूपम- 
श्रदीधीकीरयोऽखासनिति मावः ॥ १२॥' ` “ ड 

लथास पडन्नयादिचतुर्देश वि्यानिपुणलमाह-- 

अधीतपूवां खट सर्वसत्कयाः 
` स्मरता इवासन्निह यख जन्मनि । ४ 
तदख रिक्षाश्ुवपारफो गुर््यजीः 

गणर्खस गुत्रगोणताम् !\ १३ ॥ 
सद्दर्थे, यतो यखे््रमूतेरिद जन्मनि सर्वोश्च ता; सक्कलाश्च ९ 

सर्वसत्वः? पूरवमीता जपीतपूवोः मवाऽभ्यसताः सता इव सरण- 
विपीकता इव भासन् अभूवन् । जप्रयासेनैव स्वीः कराः समी- 
यस्थ । तचसा्तारणात् मयेन्द्रमूतेः -चिक्षश्चतख थकारादि- १२ 
वणेनिवेचकदिक्षाशाखस्यं पराखकोऽध्यापको गुरः खसय , यदुरुलं 
शरमाबल्तसखय गौणतामभथानसमजीगणत् गणयति , स । खल 
पठनन्यस् कैशस्ाप्यऽभवनात् खतोऽप्ययिकतरविवाप्राटुभावाचेति १५ 
भावः । अषीतेत्यादि । भूतपर्व चरर (५।३।५३) इति 
निदैखादन्मपि जवीतराव्स्य पूथेनिपातः । व्यजीगणदिति । ` 
चरादिणिवन्वद्भयसप्यानेऽसाक्तररि ठर । % च गणः (७।४। ५८ 
९७ ) इति मभ्यासस् पे १त्.॥ -१३ ॥ 

थतेषु यत् खत्ितमा्यकोविदै 
सदुचितं नीपिविचास्वेितम् 

तथेव कर्पोऽख मवच् खमावत- । 
अकार् करपाऽऽगममात्मस्ाक्षिणम् 11 ९४ ॥ `; 

1. 

२५ 

२३ 



६२ - ˆ -शीनोवमीयकाव्यै ~ 

पुनमैः इन्रमूतिः एय्यीवयुमूतितः प्रणवीवसुमूततिनामभ्यां ' मावा 
रितृभ्यां जनितं अवाप पराहवान् स मूर, मनुष्येषु रतवुच्यः 

३ कथं न हि मवेत् £ मवेदेषेत्यथः । जिमिति | “जननं जनिः 
इति हेमः ॥ १० ॥ ध 

सकष सर्वमपि छमावरतः - ४ 
६ ~ ” ` शरीरमेव युणादुवाच यद्। । 

स॒हचयाऽनीकितटक्षणान्यपि ठ 
व्यभावयन्नख गुणाप्तदुज्वलाः ॥ ११ ॥ 

९ तस दन्द्रमूतेः शरीरं ययसाक्तारणादभाद् गा्मर्ौदारयादीन् 
खदया मिनत्या इन्रः सर्वमपि वस्ठु समावतः घुरुगं 
योमनलक्षणु्कं उवाच कथयति स, तत्तसात्तारणात् उचज्स यण. 

१२ थसेन््रमूतेः षनीक्षितानि सदानं रक्षणान्यपि व्यमाययन् प्रहु. 
रयु मकरी्यन्ति सेति यागद्, एठावताऽस शरीरेण जापि- 
तानि सुक्कणानि गुणाः मदुश्वकरिति सावः ! व्यमातरयन्रिति । 

४५ विपूरद्धदुमग्णिनन्ताद्ूषामेः करैर उड् ॥ ११.॥ 

एयक्प्यम्वर्पधराचङाभ्रयाः 
। शरुते थताः भीप्रह्खास्तु देवताः । 

१८ समैक्ष्यताभ्येव युरीसयुययः 
। खलू्णरेष ठु तखदर्विमिः ॥ १२॥ ~. 

शरुते सिद्धान्ते दे गीपरसुखाः ्रीदीधीकी्िसंचिका देवताः 
२१ एद् एयक भिक्त भिन्नो वर्पवराचडो हिमवदादिव्धर्ः परवह 

, आधयो निवासयानं यासां च पवेविधाः श्रुताः ` सतीति रे, 
.१३द' दति विषे, उत्वदधिमिखस्वद्धानिभिरेष शीदीयघखाः धरी- 
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समुचयो देवीसमूहेः ्कणेसख्थानिषोकृष्टसोमार्जादिषिरैखेन्द- 
मूतामेव एकसिन्नाऽऽश्रये संमैष््यत द्यते स । एतावता निरपम- 
शीदीषीकीर्योऽस्यासननिति मावः ॥ १२॥ ` ˆ ` ` 

मयाख पुडहनगादिचतु्ैयवियानिषुणत्माद-- ` , `, 
अधीतपूरवा खट सर्वबत्कसाः =, =, ¢ 

स्मृता इवासचिह यख जन्मनि । ष 
तदख दिक्षाधुतपाटको गुरर्व्यजी- 

गणतखख युर्त्वगोणताम् ।। १३ ॥ 
खलर्यदर्थ, यतो यखेन््रमूतेरिद जन्मनि सवीश्च ताः सक्तटाश्च ९ 

सर्यसक्रलाः £ पूमधीता अीतपू्वीः मवाऽम्य्ाः स्मृता इव सरण- 
निपयीरुता इव जान् समूवन् । यप्रयासेनेव सवीः कलाः समी- 
य॒खित्थैः । तत्तसातकारणात् यखेन्रमूतेः शिषाश्चतख यकरारादि- १२ 
वणेविवेचकरिक्षााससय पाठक्तोऽध्यापश्नो गुरः खख यद्वरं 
शुरुमावस्रसख गोणतामपरषानतमजीगणत् गणयति स । खख 
पाठनन्यस द्चेशस्ाप्यऽमवनात् सतोऽप्ययिकतरविदामरादुमीवाचेति १५ 
सानः । जधीतेत्यादि । भूतपूर्वे चरः (५।२।५३ ) इति 
निर्देादनरापि मघीतदव्दख पूपेनिपातः । व्यन्नीमणदिति । ` 
चुरादिणिनन्वादवगसच्चानेऽसा्तररि छद् 1 ६ च गणः, (७४ १4 
९७ ) इति मभ्यासस् पके व् ॥ १२ ॥ 

शतेषु यद् खभितमायकोदिदैः 
सदःचितं नीतिनिचाेषटितम् ध; 1 २६ 

तथेव कल्योऽख भवन् खमाब्त्- 
थकार कल्पाऽ्ूगममात्मसािणम्। १४ ॥ 
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~. आयकोनिदैः प्राचीनपण्डितैः शतेषु आचारनिचारशलिषु यत् 
सदा सर्वसिन्. काठे उचितं योग्यं नीतिविचारस्य न्यायविचारखं 

&्ेषटितं करय सूत्रितं रचितम्, अस्तीति रोयः । तथेव तेनेव प्रकारेण 
सखेन्द्रमूतेः करय भचारः खमावठः खमावेन याखाऽऽलोकनमन्वरे- 
छेवेत्य्थेः 1 मन् संपयमानः कल्पामममाचारपरतिपादकथालमातसनः 

लस्य साक्षिणं साक्षिमूतं चकार । मवधिति ] मषाः शद 1१९॥ 

धुरःसत्तेऽतौ पदवाक्ययेदिना- 
भरभूच्छिद्युतरेज्पि ख्लनच् खलीलया 1 

५ ततो दयोर्शधतिसर्षराजयो- 
र्थं ठतीयो श्वि पूज्यतापदे ॥ १५ ॥ 

स्तौ इन्द्रमूतिः शिष्यते वाटमावेऽपि आसं तारुण्ये इति 
१२ जपिशन्दार्यः । सठीख्या सक्रीटया लटन. यिदयसं कुर्वन. पद् 

वाक्यवेदिनां पदवाक्यनानमृतां साच्दिकानां पुरःसरोऽेसयोऽमूत् 1 
~ चतखरात््रणाद्रयोरीपतिसर्परानयोः खर्गपवाल्ययेर्टृदस्सतिगेष 
¶५नागयो्म्ये अवि एथिन्यां पूज्यतापदे पूज्यत्वस्ाने तत्तीयोऽयं 

मौवमोऽमूदिति क्रियापदं पुनरयोभ्यम् यया सर्गे शृस्पतिः पाताले च 
सोषमागस्चया नर्ययोकेऽयं पूज्योऽमूदिवय्थः । शवदेशत्वादि-पदानि 

< षरपयदीनि, वाक्यानि धरमानमेत्यादीनि स्वैयाखानुगतानि गनि 
विदन्ति उच्छीदय इति चिग्रदः } चैयाकरणानां मते युधिं 
पदम्! पुकविद्रः वाक्यम नैयायिकानां ड श्वत पद" द्यकतिमदियर्थः, 

११ पदसमूहो वाक्यम् { उठन्नित्ि । “ड विरसः मसष्ठटः 
शत्, डटयेरेकतलरयाद्रपतिद्धिः । गीरयुदीति । जदरादीनां 

मदपत्यादिपिति पक्िको रेफः ॥ १५॥ . . 



गीतमीवभ्रकास्ाख्यरीकयां सदिवम् । थ् 

सुगृत्यसद्गीतकवित्वकर्मणां ` । 
प्रसाधनी छान्दसकर्मपद्धतिम् । ̀ 

अनन्यगम्यां यदसौ वथा न्वपै < । 
दयथाऽपरोऽभूदपि पिद्गरोरगः ॥ १६ ॥ 

मच्यसाक्तारणात् दयं च शोमननाय्यं सङ्गीतं च सम्यगारनं , 

कनिल्रकम च कान्यकवरत्वादिकविलक्रिया तेषां प्रसाघनीं पहृष्ट-१ 
कारणमूां पुनम भन्थेरेत्यतिरिकेखाद्दी गम्यते श्चायते या 
स्ाऽनन्यगम्या उाम् । छन्दोवर्णमात्राश्चथालमघीयते ये ते छन्दसा 
चणा, कर्मं॒क्रिया प्रछ्तारदिरूपा तख पद्धतिमौगखां, द इति ५ 
बितकरै, भौ गौतमखथा तेन प्रकारेण यनेद् जानाति स । यया 
पिङ्गरोरगः छन्दः्शासप्रकादाकः ि्खनागोऽपि णपरोऽमूत् { 
एतदऽपक्षया न्यूनोऽमूदित्य्ैः । अवेदिति । निद साने" मदादि-१९ 
कोऽसा्तपैरि णदं ॥ १६॥ |, 

रवीन्दुवाराग्रदयिप्ण्यचारतः ५ 
प्रसाध्य काठत्रिवयं निभिचवित् | , `; ;, *५ 

समसरोकख शयमाश्चमान्यसौ =. 
निवेद किं दैवविदां रहः सितम् ॥ १७ ॥ ध 

निमित्तं निमिचमतिषादकं श्रां वेसीति निमिचनिच्, अती १८ 
मीतमो रिश इन्दुश्च उरा म्रश्च पिष्णयानि च नक्षत्राणि 'रनी- 
नुतारामरहिप्ण्यानि तेयां चरणं चारखसात् कौरत्रयं सूत-मविष्य+ ६४ 
दर्चमानस्सं भसाध्य साययि्रा समखरोक्खः, छुमाऽ्छमानि निभि- 
खानि वेद जानाति ख । युकतोऽयमर्थः- दैवं माहवं शुरा्युमं २२ 
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कर्म विदन्तीति देवविदो भयौपिपिकात्तेषां किं रदः प्रच्छन्नं छितं £ 
भरायो न किमपीति मावः 1 १७॥ 9 

दइ न लोकरिकाऽलोफिकवव्दशक्तयः | 
पदार्थनोये प्रभवन्ति या चिना। 

निक्क्तयस्ताः श्रुवपारद्धतां 
द" यदसुरखैव सुधीसमोदरे ¶ १८ १ 

छेके व्याकरणे भवा ओीकिकाः यरीकिकाखद्धिपरीता येदका 
(वैदिक्यः> इत्यथैः । एवेबिधा ये रान्दा्तेया शक्तयः रक्किवाः या 

९ निरुक्तीः विना पदार्थवोधे यदार्थकञानजनने न प्रमवन्ति न समर्थी 
मवन्तिं जा निरुकयः दन्दब्युस्यः शुधियां पण्दित समा धीसमा 
सस्या उदरे मष्येऽस गोत्तमसैव शुत्पारटधतां दासपारगामिलं 

१६ दंसः फथयामाघुः । निर्य इति । वणीयमेो वर्थतिपर्थय- 
से्वादिभिर्मैचनं निरक्तिः । थुतेत्यादि । श्रुतस्य पारं दटवानिति 
श्ुठपारदश्वा । इतेः कनिप् । तस्य॒ भमावस्तवा तां ! सरासुरिति । 

१५.“ स्तुतो" जसा छिर् ॥ १८ 1 

` "पपाठ येदान यदथीत्य एधा यथासुरन्यासपाद्गसद्धिनः 1 
ततीऽयमेवाघ्वरकर्मकारिणाएुवाह शीरेयपदं धरातले \। १९॥ 

१८ यदसराक्कारणात् उपाङ्गानि वेदोक्ता्थपपश्चनपराः परवन्धाजेषां 

: ृ न्नोऽसत्येपामित्ति उपाद्रसद्निनसान् उपा्गसंयु्ताम् बेदामू ऋक 
भमृतीत् अपीत्य यस्यस्य भीतम; सुन्यासमनतिन्म्ेति , अथाघुर- 

२१ न्यासं. विर्दाग्रक्टे इन्दादिदुरयाए्नानतिक्रमेण , प्रथा .प्भिः 
भकारः पपाठ पटति स । वेदानिलेव कर्मष्दमनापि योज, तत 

१२ खसनातार्णादऽ्यं गौदम एव परावत प्रथिव्यां भप्वरकर्मकारिणां 
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यलक्रियाकृणां जाहणानां व्ये भौरेयपदंशुरीणदावाड घारयति 
स ! पश्चधेति । यन पश्ववादे यज्ञानं प्विधल्वादऽवसेयम् 1 

युक्तममरेण-भाठो १ दोम २ श्वातियीनां सपय इ वरणं ३ 
बलिः ५ } एते पञ्चमदायत्ता जलयद्ादिनामका इति । पएपामर्था 
द्ैमकोशाद् जेयः । अध्वरेति । यज्ञो यागः सवः सत्रमित्यादि ॥ 
भविन वर्हिरष्वरः इति हेमः 1 धौरेयेत्यादि 1 धुरं वहतीति ६ 
बैरेयद्लस पदं यानमिति विग्रहः ॥ १९ ॥ 

यरच्छयाऽऽधिप्तविधेः प्रमाणता 
प्रमाणमद्धैतमरथास्ि तचत; । द 

इति शुत भरोत्रियताप्रकादाकं 
किमख मीमांसकतां न चावदद् १॥ २० ॥ 

केमा्िन्मते यदच्छा नाम पकः पदार्थोऽखि, ठन्मते सर्वमपि 9२ 
कार्य गच्छेव जायते 1 "यद्च्छा सैरिता सेच्छेःति कोयात् ! 
यच्च्छा नाम सच्छा उच्यते } तथा मीमांसकमते कर्मणः प्रामा- 
ण्यमस्ि, तथा चायमर्थैः-विषेः कर्मणः प्रमाणता प्रामाण्यं यखच्छयां १५ 

आश्षिष्ठ माश्चिप्यते स, गृह्यते -सेति यावत् ¡ यय तस्तः परमार्थ 
तस्तु णदेते ष्द्वैववाद् एव प्रमाणमच्ि इत्याकारकं भरोत्रियवापका- 

शकं वेदाव्यतूखपरकादकं शुदं दाश्च अख गौतमघ् मीमांसकं ४८ 
मीमांसायासजञावृतवं किं न यवदत् न कथयति स १ अवददेवे- 
चरथः 1 चः पादपूरणे । आपति । ाद्पूर्ास्लिपः कर्मणि इड् । 
अद्वैतमिति । छोमौवो द्विव, द्विव दत । पत्चादिलादण् । न २ 
नियति द्वैतं य तदिति विग्रहः 1 कमेव पर् अदतेयादिमतमि- 
स्थः । अश्रेत । जथशब्दरोऽत्र प्रतिन्रायां, "सथो चथ समुतरये | २३ 
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, भले संदयारम्माऽयिकाराऽनन्तरेषु च । अन्वादेदो प्रतिननायां प्रश्ञ- 
साकस्ययोरपि' इत्यनेकाथीत् । भ्रोभियेति । चन्दो यषीते इति 

देश्रोतरियः, छन्दसः श्रोत्रदेयो भमत्ययश् ॥ २० ॥ 

श्रमाणद्छन्तवितकरक्षणेः 
खपक्षसिद्धिः प्रतिपक्षखण्डनम् । 

९ सया श्रतन्येत तया हि बरिचया- 
उसिधारयेवाऽख जयो व्यजुम्भत ॥ २१॥ 

प्रमाणानि प्रद्क्षाुमानोपमानश्ब्दलक्षणानि, दान्ताः पर्वतो 
°पदिमान्. धूमात् महानसवदित्यादयः, चितको व्याप्यारोपेण च्याप- 
कारोपः, छकणानि श्रन्यत्वजातिमदरुणवद्रा द्रव्यमित्यादीनि, वैदेह. 
मूतैयैया निया खपक्षल सगरदीतपसस्य तिद्धि्निष्पपि; भतन्येत 

१२ विखार्य॑त तथा प्रतिपक्िगरदीतपक्षस्य खण्डनं परतन्येत, ताकिंके- 
रिति रोपः । हि निशिठम् 1 अपिषारया खदूगपाग्येच तया पिच 
याऽस्य गौतमस्य जयो निदधसप्मानिवलव व्यनृम्मत निकपति साः 

१५अबर्धते सोति यायत् ।प्रवन्येतेति । भू नोतेः कर्मणि खिद ॥२१॥ 
सु घर्मशाखराघ्ययनं प्रमावयं- 

अकार गृद्याश्नमघ्ेसेवनम् । 
१८ श्र्॑नीयस्तु स एव यः सदा 

दघाप्नि घाद करणे च सुस्यताग्् ॥ २२३ ॥ 
स नीठमो पर्मेयास्रसय धर्मेमतिपादकयाखख स्छरतेरघ्ययनं पठनं 

९१ प्रमाययन् भकयथयन्. चाश्रमस्य गृदस्याश्चमख यो धर्मस सेवनं 
मरतिषखनं चकार हत्रवार् । धुखोऽयमर्थः-चु इति निरये, स एव 

२३ पुमान् मरयपरनीयो यके भ्रेष, यः सदा स्र्वशनिन्कयते षदे 
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कथते करणे क्रियायां च तुस्यतां सादृश्यं दधाति बिभर्षि, कथनानु- 
पां क्रियायां दधातीद्यर्थः । ख्यं मौतमोऽपि तथाऽमूदिति मावः 1 
धर्मेत्यादि । धमशोसं घ्ात् स्यतिदौर्मसंदिता, इति दैमः ॥ २२॥ द 

आरम्य सरगात्स रवीन्दुवंशागाः । 
,पुराणनिर्वद्फथाधिंरन्तनी  । । 

वदम् सुधाखन्दसमानया गिर - 
बधुवत्वेन बभूव बिश्रुठः ॥ २३ ॥ ̀ । 

सर गौतमः सुधाया यमृतसख खन्द मरस्वणं तेन समाना ह्या 
तया गिरा वाण्या सगत्छ्टरारम्य रवीन्दुवंागाः ` सूर्यवंशादिगग-९ 
श्िरन्तनीश्िए्कलोद्धवाः पुराणेषु पुशणशलतेषु निबद्ध प्रथिता याः 
कथास्ता वदन्. कथयन् यहुश्रुतत्वेन वहुश्ुततया विश्रुतो ऊेके 
प्रसिद्धो बमूब । स्मादिति । खारम्य योगे पञचमी "कार्िक्याः १२ 
भ्रमतीति माप्यभयोगात् परमरयोगि पथमीखीकारात् ! खी- 
त्यादि 1 रविश्च इन्दु रवीन्दू सूयाचददरौ तयोर्भुो गच्छन्ति भाघ 
चन्तीति विग्रहः 1 विरन्तनीरिति । "सायंविरः-८ ४।३।९३ ) ५५ 
इत्ादिन। खप्रतययस्तुर् च । ि्रणज्- (४।१।१५) इति दीप्, 
सत्रायपदे भाद तगणेन अन्येषु चादौ जगणेन इृन्रवंयावंद्यघ्मो- 
स्णसंयोगाद् । उपनातिषटदः ॥ २३॥ १५६ 

पतेन कव्येकादयकेनास्य चवुदेशनियापारीणलमावेयाय यद्च- 
करप्रस्समाद-- ५ ध 
अथैष यचप्यजुहोदुवायानं खपाः छश्वदियाच यचपि 1. ^ 
उथागिसर्वामरयोपैहना चबान्छ यड ्रिदितेच्छयात्मनः॥२६।१२२ 

१८ 
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अथेति प्रारम्भे एय गौतमो यद्यपि इुतायनं वरदं ` अजु्ेद् 
ह्यद्वयः प्रीणयति ख । पुनर्यचपि शश्रननिरन्तरं सधान देवान् 

३ दयाल पूजयति स, तयाऽपि सवीऽमरोगेतुना स्वप्ाममराणां 
देवानां तोषस्य तोः जत्नः खच त्रिदिवेच्छया ख्गेगमनेच्छया 
युं यं कु ववाय्छ बान्छति स । अयुद्ेदिति ! हु दावार" 

मसातकर्रि ठर । इयजिति । ध्यज देवपूजादौ असा- 
` र्चरि रिद । पवान्छेति । "वान्छि इच्छाया, कपैरि एर । 

सत्र यचि गोतमः खमरामे खयं यट ववाज्छेदुकत, तथापि 
९ शाखान्तरे जपपापर्या सोभिरन्राह्णेन यकनार्थं॑एकाददानाह्मणोत्तमा 
आहूता इव्युकमसि ॥ २९ ॥ 

ˆ तलोऽतौ किं छृत्वानियाह-- 

२२ क्रियाबिदोततत्सहलन्मनेरदयो- 
, स्पप्य सादृस्यवतोः सतोरपि । 
ऋचां सदर््यानजुमापकान् द्विजान् 

१५ समाजुदायैप जनैः प्रणोदितैः ।॥ २५ ॥ 
` क्रियां यादिककियां वि्ो जानीते इति कियानिदौं तमोरत एवा- 
भप्य सल गीतमस साददयमल्षि, भनयोरिति सादस्यवन्तौ तयोः 

9८दुयोखसख गतमस्य सहजन्मनोर्भात्रोः सतेर्वियमानगोरपि एम 
हन््रमतिः मणोदितैः खयभेपि$नेः सदर्वयान् सतां विदुषां पूज्यान् 
चचा वेदयाल्ानामनुमाप्कान् द्विजान् ब्राहणान् समाजुदाव याक. 

~ २१ रयामास, यच्चनिमिमिवि रेपः । समाजुहाधैति । समावपर्वार 
देन; कर्परि टिद्। "भम्यल्चस च' (६।१।२२).इति संमारणे 

षतत द्रितम् २५ ॥ 
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समानमावा यश्चसा च विया 
सु-वर्ण-संखान-चयः-पदुकतिभिः 1 

खतोऽतिरिक्ता दश श्रिसिन्धुरा क: 
मिथः अणस्याऽऽसत तत्र मण्डये }। २६ ॥ 

यदासा कीरस्य च पुनविंयया पडन्नयादिकया तथा सुष्टु शोमनो 
वैः शरीरच्छतिः संखानं समचठरसखाख्यं वयो यौवनं सदुक्तयः ६ 
इोमनवागििरसास्तामिः समानः परस्परं तुल्यो मावर भामा विम् 

तिर्वो येषां ते तथोक्ता एवंविधाः खतः खसादतिरिक्ता भित्ना दद्य- 
सूरिरा दौ खल्ुप्रातरी ष्टौ चान्ये एवं ददसंस्याकाः पण्डि- 
तमु्या मिथः परस्परं प्रणम्य प्रणामं छत्वा तत्र तकिन्. याज्निकाऽ्द् 
मण्डपे साश्रयविश्ेपे सात उपवियन्ति स । मावा इति} . 
'मावोऽमिप्रायवस्तुनोः 1 खमावजन्मसततासमक्रियाङीखाविमूतिषु" १२ 
इत्यायनेकारथः । विमूतिशव्ैम् । सुवर्भेत्यादि-वणश्च संखानं च 
वयश्च वर्णसंखानबयांसि, दोमनानि वर्णसंखानव्यांसि च सदु्य- , 

शेति इन्दः । खरिपिन्धुर इति ̀ 1 भेषाविकोविदविदापरद्सूरि- १५ 
दोष इत्यादि दैमः । चिन्धुरखब्दः कुजरपयीयः ¡ श्युरु्तरपदे 
न्याप्रपु्गवर्षमकुल्लराः इत्यादिवचनात् प्र्स्याथवाचक्तो वोध्यः । 

आसत्ति 1 “मासे उपेदाने जदादिकोऽलाकक्ैरि २ड्॥ २६॥ १८ 

अरशस्तफाङे दिनि-रप-म-ग । 
. वं वियोष्योयितस्चिकगऽऽयितम् । 
चतःप्रवेशं चतुरसचत्व६ 

.व्यघापवंते चतैर्यथाविधि 1 २७॥. ... च्य 
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ते प्रा्ञबराद्मणा दिन-खम्र-म-पहैः दिवस-रम-नकषत्र-मैः भरल 
काले छोमनमेखयां विधिमनतिक्रम्येति यथाविधि वेदो्छविष्यनुघररेण 

३ चतरेखद्विधिनिपुणैः पुर्वं य्नोचितप््वीं विशोध्य तद्रताऽ्चद्र- 
युद्रपनयनेन शद्धा कारयित्वा उचिवगरिकामितयोग्यञ्यदमरि- 
काभिराचितं पूरितं पुनश्चलरारः भवे प्रेदमागा यर्सिलचदुःपवेशम् 

६ एवंविधं चतुरं चतुष्कोणं चत्वरं संस्छृतमूपीटें उ्यघापयने कारयन्ति 

ख । आचिवमिति । पूरे त्वाचितं छनपूरिते इत्यादि हैमः । 
चतुरसेद्यादि । चतस्तोऽललयोऽखेति विग्रहेऽचूप्रलययस्तारव्यद्य-खाने 

५दन्त्य-सश् धयुप्ातयुश्व-” ( ५।४।१२० ) इत्यादिना निपातनाद् । 
श्चत्वर स्यात् पथां शेपे खण्डिछाङ्गणयोरपी"त्यनेकार्थः । खण्डि 
संस्छता मूमि'रिति तद्वु्तिः । एवं ग्या्याञधाख्यायाममरेद्रचावपि 

४२ यागार्थं संक्ृतमूमेः, इत्यादिषाठोऽस्ति । धीरसखामीकृतामय्र 
सिदैमामिधानचिन्तामणिदत्योस्तु असंस्कृता मूमिगरिदयक्तमल्तीति । 
व्यधापएयन्निति । विपूर्वाद्ययो देवमण्गिजन्ताक्रशैरि र्द ॥२७॥ 

$ प्राच्य शर्धतो दिः समा 
निखाय पूपं युपि मध्यभागतः । 

समन्दतोऽसखाप्यमयवतीं पुरीं 
१८ सुचिचयाख्रखण्डवन्दुठैः ॥ २८ ॥ 

सखम्रैः सूत्रतन्ुभिरधुवतो धुबठारकाद् समा अवक्रा दिधः 
पसाध्य श्राधयित्वा मध्यमागतछतस्य च मध्यमाय मुवि एथिन्यां यूषं 

२१ यनेरीरकं निखाय निक्षिप्य अख ॒यदखम्मस समन्वचोऽपि चद 

खप्यपि दिश्चु यसष्डतष्डभमरावतीं पुरी इन्दवयरी इनिनयायक्ूः 
१३ चिग्रयन्वि स, ते विभा शति दोषः । युपमििं 4 --धूपः सायर 
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करकः इति हैमः } सुचित्रयामिति ¡ “चित्र विकरे जे 
स्यकरणे इत्यर्थः ! चुरादिरदन्तोऽयमसाण्णिजन्तादिव्याम् ॥ २८ ॥ 

तत्ते किं ऊर्वम्ति सेव्याह-- ` , ३ 

ईुगासनसयाः ऊुपूतपाणयः 
शुततिप्रयोगे खस्वारवारिणः। 

द्विजातिधुर्याः प्रतिकोष्ठकरिपतान् द् 
खनामवादेन सुरानतिष्ठिपन् । २९ ॥ 

कुदासनेषु दर्ममयासनेपु तिष्ठन्तीति कुशासनष्थाः, पुनः कुदोन 
पूताः पमित्राः पाणयो हस्ता येप ते कुरापूतपाणयः पुनः श्रुति-९ 
भयोगे वेदमाठोचारणे खराणादाचादीनां चारस्संचारसेन चरन्ति 
वरन्ते तच्छीलाः खरचारचारिणः; एर्वनिधास्ते द्विनातिषु नाह 
गेषु धुयी धुरन्धराः कोष्ठं कोषठं प्रतीति भतिको्ठं कल्पितान्. मनसि १२ 
चिन्तितान् सुरान् इन्द्रादीन् देवान् खनामवादेन खखनामोचारणेन 
भतिन खापयन्ति स । अतिष्टिपन्निति । देवुमण्णजन्वात्या- 
धात्रोः करैरि उ ॥ २९ ॥ १५ 

; सदौवारिकदेवमृण्डलं - । 
अदीप-धूपादिसपर्ययाऽ््यया] ; -. 

ृहाण पूजामिति पारतत्परा- १९ 
स्विषाविश्यद्या क्रमतोऽषुमाचिचन् ॥ २० ॥ * 

तत्रः सुरस्थापनानन्रं मो भो इन्दादिदेव ! इह मदयोत्समै आगच्छ 

पूजां गशदाण इत्याकारको यः.पाठ उचारण ॒तत्र तत्परास्ते आस्गाः 
ल्िषाविङ्युया मनोवाफायश्व्याऽयुं पुरः खापितं दौवारिकः भरती-्र 
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हारतया ` शाितेदवैः- सद वैमा देकमण्डटं शर्कादिघुरसमूई 
कमसोऽनुकमेण आभया शोमनखरूपया मदीयधूयादिसपर्थेया दीप 

ूपादिपूजया यार्चिचन् अर्ययन्ति स । सपर्थयेति । "पूणा 
सपर्याऽ्ति हेमः ॥ २३० ॥ 

अथाऽरणेर्मन्यसस्थपावरकं 
९ . अणीतय्कूषाठससैरिपिविकैः । 

निनाय ण्डं विधिवद् प्रकसिपतं 
हवाशदिश्येच स देवयाजकः ॥ २१ ॥ 

९ अथाऽनन्तरं स देवयाजको हविर्दानादिना देवपूजकोऽभिमूत्यादिः 
ऋक्पठस्र वेदयाखापरर्छ सायः सहाया ऋक्पठसतताः म 
गन्मितवेदश्ाखापाय्युक्तासैरिपेलैर्वेदाध्यायविरोषैः भणीते संसं 

१२ मरणेररणिकाष्ठस मन्येन मथनेन समुत्यं सुखने पावकं वहि 
मुख्यं कमं हुताशस्माऽमिदेवस् दिग् हुतारदिष॒त्ां ̀  नन्या 
दित्चि एव वियिवव् वेदोक्तपकारेण भकचितं रचितं कुण्डं होमलुष्डं 

३५ निनाय प्रापयामास, टोमङ्ण्डे खाप्यति सवर्थ; । णीन्-पातोर्धिक 
्मकलाङुण्डमित्यत् “मकथितं चः ८ १।४।५१ ) इति कर्मं । 

प्रणीठमिति । श्रणीतः संसछृतोऽन इति देमः । ससैरिति । 
१6 'रजाहःसखिभ्यः-' इति यब । दपत्यकैरिति । श्येत्ा्व्दोऽखि 

एष्थिति दपुतवकाः वेदाऽध्यायविदोषाः गोषदादिभ्यो न् (५1४ 
६२ ) इति मतैऽरथेऽप्येयाछवाफयोः ॥ ३१ ॥ 

दिरष्यरेवा बद्ृपेऽनिलेशविः यमीसमिन्मिथपदायवर्षपैः 1 . 
,२१मनोमताद्धोजनरामतोऽपरं किदच्यते भुद्धसपोयकारणम् १ ३२ 
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ततो होमक्ुण्डखो हिरण्यरेता वद्धिः अनिलेन वायुना ईरितः 
भरितः सन् शम्या दोमोचितवृकषविदोपस्य समिद्धिरिन्यनेभिश्रागि 
मिरितानि यानि पलादस्य विदुकवृक्षस तर्पणानि इन्यनानि तैरयै-३ 
चृचे वर्दते स । युक्तोऽयमयैः--मनोमतान्मनोऽमिटयपिताद्धोजनस 
लामतः परपतरपरं अन्यत् पुद्रानां फार्योदीनां पोपस्म पुष्टेः कारणं 
किलिच्यते लोके किं कथ्यते १, न किमपी्यर्थः । जादार एव सषा ९ 
पुष्टिकारणमिति भावः । दिरण्यरेता इति । 'वदिर्बहद्रानुहिरण्य- 
रेतसा विति हैमः ! तर्पैरिति । “मिदिन्यनेेष्मत्पगेषांसीति 
चअ ॥३२॥ 

अथो हवि्रीयुपदूल दम्पती प्रदक्षिणीषलय शृदीठविटतै । 
श्तौ यषटदेरिवा ऋचोऽुमापमाणौ प्रयतौ बभूवतुः ॥२३॥ 
, अथो अनन्तरं हवित्रीं होमकुण्डं उपचय तत्समीपमागत्य तां १२ 
प्रदक्षिणीकृत्य गृहीत्विष्टरमासनं याम्यां तै पुनरधरतं त्तं यज्ञोचित- - 
नियमे याभ्यां तै, पुनर्या याकल मुखेन ईरिताः भरिता या 
ऋचो पेदशालरास्वा सनुमापमाणौ प्रशचाद् पटन्तौ जाया च पतिश्च ५ 

दम्पती, सपतीक इन्द्रमूतिरिव्यर्यः । प्रयतौ हविदोने तत्परौ वभू 
बतुः भूताम् । इवित्रीमिति । ्दविव्री तु होमङ्ण्डणमिति 
देमः॥३३॥ 

सुरान् सधृदिदय दयि्धुवाऽऽदितं 
समादिताष्यधुवैररदिती 

९ 

„ ५ 

श्रचिघुवा संयुलपाण्युपादया 2 
धनञ्जयं मोनयतः स जम्प्ठी 1 २४ ४ 



3 श्रीमीवमीयकाग्यं 

“ समाहिताः समाधिमन्तो येऽ्वुय॒यजुर्विाहिकगरेएातैर- 
भृदि्ौ पश्चालचितै जाया च पतिश्च जम्पती खीमर्तरै खुरान् 
& देवान् ससुदधिदय नामोत्कीर्पनेन ससचा्यं॑संसखेन पाणिना करेण 
उपाच गदीता तया श्ुचि्ुचा निर्मरुदोमपतरेण शुवायां पात्रनिरषे 
भदित खापितं दविरैव्यद्रन्यं घनज्ञय॑वदिं मोजयतः अ मोजया- 

ई मातठुः । अत्र 'गतिदुद्धि- ( १।४।५२ ) इत्यादिनाऽणिदर्त्षनल- 
यस्य णौ कर्मत्व ! धवेति । श्वुवा स॒ सर्वसंज्ञा य्मरामाज्यं निधी 
यतेः इति दमः । अध्वस्विति । 'यजुरविदष्वर्युःरिति दमः ॥२९॥ 

९ गदीपहव्यो उ्वखनसतदा मखे 
द्धौ मदाज्नार इतीव गौरवम् । 

अवापमोगः खड पूर्वस्यतो 
१२ दैषाव्यपू्ां भररूपसम्पदम् ॥। ३५ ॥ 

श्टोमाभिस्वु महाज्वाल! इति कोशात् ! होमवहिर्महाग्बाठ 
उच्यते । तत्र कविस्पेक्षते -तदा तसिन्नवसररे मखे यज्ञे गृहीतं हर्य 

४५येन स गृहीत्यो उरनो वदिर्भहत्मो ज्याख यस्य सं महाघ्वारं 
इति नान्ना यौरवं युल््मिव दधौ धारयति स । युक्तोऽयमर्थः--- 
सठरकयारथेऽबाप्ाः पाठा मोगा भोज्यानि येन स भबात्तमोगो 

१८जन्ुः पूर्यरूपतः सस्य प्रा्नर्पाच ययूर्वी सवीय परपद 
` " दधाति सदु, धार्ययेवे्यर्यः ॥ ३५ ॥ 

उपदिदानो दविस्दधतानरो धगद्धगेदयुत्थितश्म्दसन्दरः 
२१ प्रदकिणार्चिह्ुदमाचजीजनजमसख तवराहुतिमस्रवादिनः। २६॥ 

१ “दथवपू्वाम्* दवि ध्यरठीपुदरितपुखद्स्थः पाटयिन्डः 1 



गौवमीयमननशाल्यदीकया सदिचम् 1 ९७ 

तत्न तकिन् यज्साने दवितत्यदरन्ययुपाददानो गदन् अत एव 
घगत् प्रगदिलेवंहप उत्यित.उसत्नो य; रव्देन सुन्दरो रम्यः, 
पुनः प्रदक्षिणां र्चिपो ज्वालय यस्य स्र तथोक्त एवंविध डद्धतोऽनट ‰ 
उत्पतित दिः मु द्रीं चाटुतिभग्रबादिनौ जनस ोममम्र- 
प्राठकरोकस्य मुदं श्रीतिमनी जनत् उलादयति स, धगद्रगेदीतत ! 
प्रगदित्यऽव्यक्तानुकरणछब्दस्वसख (दाचि बुट् ( पा ) इति महु-$ 
दवचनाद्धितवं न (सात्रेडितस्व' ( ८।२।९५ ) इत्याद्विनाऽन्तयतकारल 
इति-~ शब्दै प्रे पररूपं, तत “मह्णः' (६।१।८०) षदमिति । 
शुखीत्याऽऽमोदसंमदा' इति दैमः॥ ३६ ॥ =” ` ९" 

धरः युरोदेदयकदय्यपाववः सयुरयधूमो गगनं समाखजद् 

एपर्वणां वद्धणतिदेतये प्रभोदिवोऽप्वयृभिरादरायिव ॥ ३७॥ 
सुत देवा उदया उषं योग्या यकन सुरदेदयकः, स॒चासी १२ 

दय्यस्य पत्तनं दव्यपातश्चेति कर्मधारयत्तसात् युद्वं रवरं॑छरे- 
देदयकष्टव्यपातात् सत्यम उ्पत्नयूमोऽध्यधरमिर्य्नश्मिरादरराहदु- ` 
मानत्तः युपर्णां देवानां तरणं तक्ताटं दतैराकारणसख दते \५ 
निमिखाय धरणोदितः प्रेरित व गगनमाकाद्ं समाघछनव् मारिन्नति 
स । वज्ञ परिप्कने' अखकर्चरि यद्र । दंधसज्ञ-' (६।४।२५) 
इति नेपः ॥ ३७ ॥ “ १ 

श्यं ज्योतिष्टोमयत मिवन्वन् 
खगोवाप्यायिन््रभूतिर्धिथित्ः । 

आगच्छन्ति श्वर्ममागीरसे्ं 
रसोध्यं देवयानान्यषदयन् 1 ३८ ॥॥ ¦, २९ 

जगोग फ ध 

1 



९८ ` श्रीगौवभीयकाव्यं 

इत्युक्तमकारेण खगैस्यावापती प्राथ  ज्योतिष्टोमनामक़ यज 
जितन्वन् निखारयन् › ुर्यन्निति यावत् । विधिं जामात्तीति विधिज्ञ 

&इन्द्रमृतिः द्र्गसोष्य नगरसयोपरि खर्ममारयात्सवेगं सस्र आगच्छन्ति 
आगमनक्रियां छु्वीणानि देवयानानि देवविमानानि अपरयत् पद्य 
तिख प द्र्गघेति । “नगरी पूः पुरी द्र इति देमः। इदं दारिनी- 

\छन्द्वहक्षणं तु "साछिन्ुक्ता प्रौ तमै मोऽव्िलोकैरिति ॥ ६८ ॥ 

इति यज्वर्णनो नाम चतुर्थः सर्गः ॥ ४ ॥ 

इति स्पष्टम् ॥ 

९ षवि धामौतमीयभ्रकादाण्यायां श्रीनीतमीयमद्यक्राव्यव्याद्यायां 
चतुरयःखवैः प्र्प् त 

पथ्चमः सर्गः] * 
१९अफ्रसिको व्योमनि दिव्यनादो विचित्रचादिव्रनिनाद्रम्यः | 

शच्दायमानानपि यायजूकाने््वावलोकप्रयतां धकार ॥ १ ॥ 
विद्याय ये भुवि यस्य सेवना-रते समेतान् प्रविखोष्य निर्जयन्। 

१५ धीगीतमो दयपिवाद्मागमूत् स वर्धमानः थतिभां पुनातु मे ॥१॥ 

विचित्राणि मानायिष्यनि यानि वादिज्राणि तेपां निनादः श्न्द 
सेन रम्यो मनेक जकसाद्वव घाकसिको व्योमन्याऽकफारो दित्य 

१८मावो देवद्रन्दकोयादननिततौ दिव्यध्यनिः, दाब्दायमानान्. चेद 
प्वनिर्ं श्राव्यं कुबीणानपि यायजुद्यन् य्चकशव्रासणान् उध्वौ- 
येके; उधैर्विरोकने भ्यरतँस्तत्रान् घकार एतवान् । शब्दः 

२१त्यादि । ध्यं कुवन्तीति विग्र "न्दरक्टद-, ( २।१।१५) 



गीतमीयप्रकाशाख्यरीकया सदिवम् । ` ९६९ 

इत्यादिना वयद, ततः शानचरू । यायजूकानिति ।' “इ्यादीो 
यायजूकः इति दैमः। असन्. सर्गे इनद्रवजनोपिन््रवञ्नोपनातिछन्दासिः 

तद्क्षणामि च भरथमसर्गे एोक्तानि ॥ १ 1 ध : 
ममतं पुष्करमप्ययुष्माद् ग्रामादपापानरीं च यावद् 1 
सम्बापरीकषिट महदाविमानेधित्रीयमाणोऽ् समत्तरोकः ॥ २॥ 

` अत्रालिन्नवसरे चित्रीयमाणः जाशर्यं॑पराम्ुवन् समलरोकः ६ 
करं भुरमपि नमस्तरमाकारममप्मादसाद् गुरयरामिषानाद्वामाच् 
अपापानगरीं यावत् 1 महानिमनिः सम्बाधं सङ्क देकषिएट इष्टवान् । 
पुप्कलमिति 1 श्राजं प्रभूतं भचुरं वहुरं बहु पुष्करूमिति हेमः ९ 
चः पादपूरणे । सम्वाघमिति । सम्बाध सट योनातिद्यने- ˆ 
काथः । सरं सङ्कीर्ण चित्रीयमाण इति चित्रं करेति विव्रीयते, 
विसयते इयर्थः । “नमोवरिवश्ित्रडः क्यच्, ( ३।१।१९ ) अत्र १३ 
क्यबू निघानमीत्वा्, दि्तरणं शच तठ, उतः शानच् ॥ २ ॥ 
उद्रीवशखरपितचिततनेत्राः सविखयाः संलरकारलोकाः । 
हि; सचोपा्तमपि प्रदातुं हविर्येन प्रभवो भूयुः ॥ २॥१५ 

तदा सत् ऊष्वौ प्रीवा यत्न तद् उद्रीव यथा खाता क्रियाविरे- , - 
पृणमिद्म् । उपमषितानि ऊं भदितानि नेत्राणि मनोनयनानि ` 
येखे तथोक्ताः, यतः सह विसयेन चार्येण वरन्ते इति सविसयाः) १८ 
एवंविधाः संस्तएकाररोका यक्कारकजनाः सचा यज्ञपति उषां गू 

दीवमपि टिरहन्यद्रन्यं दिन वहे दातुं प्मवः सम्यो न बभूबुः । † 
संस्तरेत्यादि 1 "संखरः सप्तन्तुश्च वितानं वर्दिर्वर इति हैमः । 
स्रं धरयन्तीति संखरकायाः । कर्मण्यण् , ततः कर्मधारयः ॥ २॥ २२ 

८ ५६ 



१०० , ` श्रीगीवमीयकान्यं 

ˆ ˆ सदैक एवोदयमेति शयः 
शती श्वुता वा यधिका द्रव } 

३ अआ! कोरिदो्दर््पतयः इतोऽमी 
ˆ संशेरते सेति जनारूदानीय् ॥  ॥ 

तदानीः तस्िनवसरे जना सेका इति संशेरते स इति संय 
९दघु; 1 इतीति किं तदाह-सदा निरन्तरं एक एवे सूर्य उदयमेति 
आभि, वा अथवा श्रुतौ शे द्ाम्यामधिका थिका द दरदशैव' 
सूरथीः श्रुताः, सन्तीति रोपः । आ इति र्थ्य, “अमी साक्षि 

९ छोक्यमानाः कोटिखोऽदम्पतयः स्याः कतः समेताः 2 इति वदेह 
दधुरित्यथैः । कोटिदय इति वीप्सायां रस् । संशेरते इति । 

- संपूवीद श्ीटः कर्वैरि ठ्ट्॥ ४ ॥ + 

१ ““ नित्याऽन्तरिक्षप्रमिलेदखिन्ं 
` ज्योततिष्कचकं थुवमापतेत् करिम् १ । 
इत्यं अहुः संग्यदौरमूृङ्गरोहा- 

४५ ˆ बरोदे जनताऽऽङलाऽभूत् ॥ ५ ॥ 

भिदं निरन्तरमन्तरिके माकादो या अमिर््रम्णं तया उदपन्नो यः 

सैदघ्नेन सिन्नं ऽयोतिप्कचक्र ज्योतिर्मण्डलं किं सुवं एथ्यीमापतेत् ४. 
१८इत्थं जनता जनसमृहो सुहु्गारंबारं संय एव गटशगे पवेतशिघर 

तत्र जरोदाऽवरोदे जारेदणाऽवतरणे याकुखाऽमूत् ! आरोरैवयादि । 
पूवेमारोहः भश्ादवरोद अरेोहावतेहः } पूरयकरिकसयनरप्- 

२१८२।१।४९ ) इत्यादिना समासः ॥ ५ ॥ 



मौवमीयप्रफादाच्यदीकवा रितम् 1 १०१ 
८८८ 

दद्येत सन्र्पुरं किमत्रो ० 
स्ातखसूपं शुतविश्चतं घा । - - 

एवं वितर्के बहुभिर्धेलोकः खार्यं . , & 
न ठेभेऽधुतमीतियोगात् 1} ६ ॥ 

सत्र किं गन्यर्पुरं व्यन्तरनगरं दस्येत ? वा जथवा श्रुते भिद्धान्ते 
विश्ुतं भतिद्धं किमेतदुत्ातखसूयं दश्येत ? एवमसुना मकारेण जद 
चमीतियोगात् आश्व्संयोगाददुभिर्विकैिकर्दैरोको मलुप्यरोकः 
सखाप्य्यं खसखचिचवां न ठेभे न प्रा्ठवान् । अद्धतेयादि । गिस- 
यथ्चित्रमद्ुतमिति हेमः । यद्धुतं च भीतिश्वाद्तमीती तयोर्योग ९ 
इति समाप: ॥ ६ ॥ 

दर्थं तथाऽखास्थ्यपथावतीर्णान् 
जनानवदीद्रुरिन्दरभूतिः । .. १२ 

परतोरनारोच्य मदाप्रभाव- 
महो ! युधा तकयताऽनृतं किमू १।॥ ७ ॥ 

तथा तेन प्रकारेण अखास्थ्यपथमधिरचिचतामागैम् यवतीणान्. १५ 

प्रविणन् जनाम् इन्द्र मतिपररितयमवादीद् एवसुक्वान् । इत्थं कथ- 
मित्यत आह-भद्र शोकाः ¡ कतोरय्तस्य मदापमावमनारोच्य सबि- 
चायं मुधा शृयाऽनृत्मस्यं कं त्फयत £" यूयमिति कर्ुपदं क्रियामि-१८ 
सबन्यार्थं आपम् 1 ७ ॥ 

तरिं गिमिदनकसात्छमायातीत्यारद्धानिरापा$ गौम मह~ 
रम्योऽयञ्ठततेनिवर्माभिर्विंडम्बयञ्छक्रगारासनामाम्। 
सदघ्रपप्रातिरनपीरग्रतिष्ठितः स्तम्मसदस्रयोमी ॥<11 २२ 

¶ “भ्निप्रोत्मादखल्र' दवि श्मदीमुद्रिषपाटयिन्डः ॥ 



१०२ श्रीगीतमीयकाव्यं 

सुजातजालाकरितिः समन्तात् 
पाश्चारिकाविध्रमरोमनीयः 

ष चन्द्रोपरयोतितचनद्रशारः 
स्फुरत्यताकेः शिस्रः स्एशन्खम् ॥ ९ ॥ 

म्रफु्टसर्ण्या्रसमेविंताने- 2 
(1 ्द्च्छदिधित्रितचारुभिचिः । 

भ्ररम्बहयरश्ितनागदन्ते 
युक्तामणीजाररसद्ररीकः ॥ १० ॥ 

९ मृदङ्कवीणा-पणवा-ऽऽखाद्यै- 
्ण्टानिनदेनिभतान्तरिक्षः 1 

आयाति नो मत्रनिमननितो य~ 
॥)} दिवो शवं देबविमानयारः ॥ ११ ॥ 

चतुर्भिः करापकम् । 

अहो रोकाः! यचसात्तारणात् अयं सक्षादुपलस्यमानो रम्यो 
१०५मनोक्ञो नोऽसकरं मत्र्निमत्नितो देवविमानानां वारः समूहो दिवः 

खर्गाद्वं एर्व आयातीष्यन्वेयः । अथ विरोपणानि--अयं रि 
कुर्वन् । उततेजितामि छाणादिना उदीपतीकूतानि यानि रतानि तेषां 

$८ माः प्रमाख्वामिः रक्रदादापनल इन्द्रधपुष यामां प्रमां विडम्बयन् 

तिर्यन् । पुनः कीटदोऽयम् । सदक्षपत्रस कमरविरोपयेवाङूतिरा- 
कासे येषां तानि एवंविधानि यानि तेषु प्रतिष्ठितः पुनः सम्भानां 

२३ सदै; शोमते तच्छीरः सम्मसदसशनोभी ॥ ८ ॥ तथा . सुजति- 
देवमनावाद् सनिष्प्रेनारिगेवष्षिरासमन्वात् कलिले युकः, पवः 

६ समन्तात्पैदिष्ठु पाश्चारिकानां पुत्रिकाणां विमरमर्दिरपिखोमनीये 
नि [1 
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जनानां मोदोयादकः, पुनधन्द्रोपलिशन्द्रकान्तरलैोतिवाश्चन्दसालः 
चचिरेग्दाणि यद्य स तथोक्तः 1 पुनः पुनः स्फुरन्त्यश्चरन्यः पताका 

ध्वजा येषु ते तैः िखैरेः समाकारं सन् 1 ९ ॥ तथा प्रफुढा २ 
विकसिता या सन्ध्या तस्यां यानि अप्राणि वादरानि तैः समाप्तुच्या 
तर्विवनिश्वन्दोदयैद्धा बद्धा छदिरुपरिवनमागो यस्य स तथोक्तः 1 
षुनश्ितनिताश्वारवो मनोदरा भिचयो यख स तथोक्तः] पुनः प्रखन्वेटम्ब- 
मनैर्हरिरश्चितः प्रशा नागदन्ता मित्तिखङ़ीरका यस्य स तथोक्तः । 
पुन्ुकताश मण्यश्च सुक्तामण्यस्नासां मेोक्तिकानां मणीनां च प्रथितानां 

जारः सरमृहैरसन्वि श्रोममानानि वरीफानि नीगणि छदिःप्राम्तानि ९ 
यस्य स तथोक्तः ॥ १०॥ तथा शदद्भवीणापणवानां वायविदोपाणा- 

मासैः शन्यैराव्यः समृद्धः । धनानां निनादैः दवदैरतसं यूत- 
मन्तरिकषमाकादं येन सर तथोक्तः । सग्रेतनपादद्वयसाम्बयः प्रागुक्त ५२ 
एव नव्रमश्षोके-- पाश्चारिकेदयादि । '्पाश्ालिका च पुत्निकेति 
दमः । रोमयतीति रोमनीयः ठम विमोहने ण्यन्तादसमात् “त्य 
क्युरो बहुम् ( ३।३।११३ ) इति करर "अनीयर् । "चनदरणारा १५ 
धिरोगृ्मिति हैमः । दशमशोके--वितामैरित्यादि । 'भथोषोचो, ` 
चितन कदकोऽपि च । चन्द्रोदये इति हेमः 1 'पटलच्छदिषी 
समे 1 नीव्रं बरीकं तस्मान्त' इति च ननागदन्तास्तु दन्तका! इति १८ 

च (हैमः) । एकाद्ररो -कछके-- वार इति । ध्वारः सूयौदिवासरे । ` 
महे सराऽवसरयेगरन्देः कुनाख्येपादपे" इत्यादि अनेकाथ ॥ ११ ॥ 

पुनर्मातम आद्-- 

ध्याैर्जतै्वा वहुभिलतपोभिः =. 
„. सप्रऽपि यान् दर्मं न म्यः । २३ 

२१ 
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तानय देवानिह सप्ततन्वौ 
प्रत्यक्षतः पश्यते नः प्रसादाद् ॥ १२॥ 

२ वहुमिर््यनिः सरगेषहुमिसैपे्त्रादिपलिवहुभिष्पोमिस्पवासादिः 
मिर्मत््यौ मनुष्या यान् देवान् खप्रेऽपि द्रष्टं विरोकयितुं माऽरं न 

समर्थः, वान् देवान् यच जसिन् दिने इदासिन् सपतन्तौ यजते 
६नोऽसाकं प्रसादात् प्रवयक्षतः पयत यूयं । सप्नवन्ताविति । यतो 
यागः सवः सत्रं खोमो मन्युर्मखः रवः । संस्तरः सपतन्दुशे्यादि 
मः ॥१२॥ 

५ ततः च्रणामिह याचिका भोः! 
स्तुतौ सपर्योपनतौ यतद्धुम् । 

दुराप एोऽवसरो नराणां 
१२ छः ठमभ्यते सङ्गम ईश्वराणाम् १॥ १३॥ 

सरतप्सात्कारणात् मो याजकाः ! इद प्रलवे सुराणां देवानां 

स्युती स्वुतिकरणे, पुनः सपयौयाः पुप्यादिपूजायाः उपनत 
१५ समीपनेयने प्रगुणीकरणे इत्यथः, यूर्यं यतध्वं यत्तं कुरुध्वं । नराणां 

मनुप्याणामेषोऽवसरो दुरापो दुखमः, अस्तीति दोषः। यत् ईश्वराणमि- 
शर्मवतां सङ्गमः संपर्मः फ ठम्यते £ यया तथा न टभ्यते इत्यर्थः 

१८मराणामिति । शेपे पष्ठी, न तु कर्यीकर्मेणोः एति! ( २।३।६५) 
इति, भन सोकान्यय- ( २।३।६९ ) इति निेधात् ॥ १३ ॥ 

दसयुक्तया्येन शुरोः सदर्पा 
२१ स्तर्एण्टिकास्तुटयुरेतमेव । 

भमो नमते ठव चव श्रकतै- 
बेड र्ृष्टदेया यदिदामियन्दि ॥ १४ ॥ 
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इतीयं गुरोर्मम क्तवक्यिन केथितवाययेन -सदपौ दर्भवन्त- 
श्त्सण्डिकाश्वसख यौतमसख शिष्या पतं गोतमेन बुवः स्दधन्ति सं। 
कथं तषटुबुरि्याद- दे भगो 1 हे पूज्य ! ते इभ्यं नमोऽस्॒ यय-३ 
समरत्कारणात् तवैव ॒क्तेराङृ्टा देवाः इट गच्यखोकेऽभमिगन्ति 
आगच्छन्ति, भभिपूरवीदिणः कर्चरि ट् । रणो यप्! ( ६।४।८१ > 

देति यण् ॥ १४॥ । $ 
अशरौप्म यन्मनरमदाप्रमाया- 

यागेषु देवागमनं पुराऽभूद् 1 
तत्साम्प्रतं दुर्थिवमागमख ९ 

श्रामाण्यमसद् गुणा स्वयैव \ १५॥, , 
पुरा पू यागेषु येषु त्राणां महाप्रमावात् देवानामागमनममूत् 

इति यद्वयमश्रोप्म शरणुमः स, तत्साम्भतमधुना सागमस् वेदस्य १२ 
भामाय परमाणलवमसान् प्रति तथेव गुरणा साक्षादशितम् । इह 
यने साक्षदेवागमदरदीनादिति मावः \ १५॥ 

दृस्थं यदर्खेव तदा ्िजेणु | १५ 
ग्रामं तयुष्धद्धथ कठम्बग्या 1 

ययु सुराः सत्वरयानतंखाः, 
छवा विङुम्यो महतां शुषा स्यात् १ ॥ १६ ॥ १ 

तदा तस्लिन्नवसरे द्विजेषु बादयेषु इत्यमनेन भकारेण वदल्यु 
केथयद्यु सल्सु एव॒ सत्रयानसंघाः वेगवद्वाहनखिताः उरा देवाः 
फृरम्बगत्या याणसद्यगत्या तं ब्रामयुय ययुर यान्ति ख । 
साऽथवा, यु्तोऽममर्थः-- मटर मदात्मनां सुवा दथा भिरम्बः क २२९ 
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खात् ? न कपीव्यर्थः । फरम्त्रेति 1 “कटम्बो नाठिकाशके प्रपतके 
नीपपादपे, इति अनेकार्थः ॥} १६ ॥ 

४ निरीक्ष्य तानाद्युगतिग्रवरत्तान् 
खछाव्रवृन्दाडृतगौतमख । 

इर्थसयी शोकरुपावभूवां 
द् गते इय कीद्रधते विपत्वग् )) १७॥ 

साघु शी्गततौ, सन्यत्र गमने प्रवृषान् तान् देवान् तिरीक्ष्य 

दृष्टा, सितति दोपः । चछात्राणां खिप्यर्णा शरन्दैः समूषैरावृतसख 
१ वेष्टित गोतमस्र दर्पसयो प्मोदमानो शोकरपौ सेदो अम्- 

ताम् 1 उसेदते--कष्र्ते मयुदटविप्ये विपलं गते भाति इव 
पतंयुक्ते मध्वाज्ये विरूपे भवत, इदयुकतरुलेक्षेयम् । सयाविति 1 

9३ ्मानश्चिोनतिः सय" इति हैमः ॥ १७ ॥ 

चैवर्ण्यमास्ाय तदेन्द्रभूतिः 
खिन्नो गतद्रन्य इवात्मवृच्या 1 

१५ निद्धरिवार्यादितरत् किमेत- 
स्यावर्चतेति खथिया निदण्यौ ॥ १८ ॥ 

तदा तस्सिन्नवसरे छन्रमृतिर्गौतिमो चिवणेख मायो यव्यं विच्छा- 
१८ त्वमादाय प्राप्य गते द्रव्यं यस्य स गतद्रव्य ट्य चिन्नः धोकातुरः 

सन्» खातमवृत्या खमनोव्यापरेण निद्धीरितो निश्वयीषदो योऽथ. 
खन्नादिवर्दन्यद् विपरीतं स्मिवद् फरये भपर्वेठ अष्टं ससमातत- 
मि्य्थः । इतीत्थं छथिया सवुखा निदध्यौ चिन्वयामात ! 

र्र्रार्चतेवि । शतु यने" परप्वोददाकर्षरि इद्र ॥ १८॥ 
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जगाद चैवं जगदीश्वरीयं 
इन्ताजज्ञतैव प्रतिभाति निशे । 

नो चेदिदं यागपदं वियुच्य ४ 
श्रान्ताः कथं हन्यञ्चनो भमन्ति १ ॥ १९ ॥ 

च पननम एवं जगाद वदति स, हन्तेति विपादे विश्वे कोके 
ज्ञगत श्री जगदीश्वर जगत्लामिनी इयमक्ञता मूर्खता एव भति-९ 
भाति प्रतिमासते, चेचदि एवं नो स्यात् तरि इदं यागपदं यजञखानं 
विमुध्य यत्त्वा हन्यसुजो देवाः ्रान्ता ्ान्तचिताः सन्तः कर्थ 
अमन्ति £ ततो देवानागप्यन्यत्र गमनाद् जायते जगदीश्वर अन्ञ-९ 
तेवास्तीति मावः ॥ १९ ॥ 

विन्ञातमिच्छन्ति परोक्षमथं 
येभ्यो जनाः काऽपि हि सन्दिदामाः । १२ 

प्रत्यक्षमप्यर्थमिमे चिटुर्म 
ज्ञातं । तदेषां विबुधाभिधानम् ॥ २० ॥ 

हीति निशिते, कापि कसित्तपि अर्थे सन्दिहानाः सन्देहं विप्राणा ५५ 
जना रोका येभ्यो देवेम्यः परोक्षममयक्षमर् विकतातुमिच्छन्ति, ते इमे 
देवाः परत्क्षमप्य् यक्घरक्षणं न चिदुर्मै जानन्ति, तत्तसारकारणादेषां 

देवानां विरोपण बुप्यन्तीति विघ्रुधा इ्यवंहमममिधानं नामधेयं १८ 
जातं ॥ शेषामेतनामेत्य्ः । विरोपा्थीपरिकानादिति मावः॥२०॥ , 

कैरप्यमर्यीऽरिभिरुदरैी 
भ्रसदय नीयन्त उतान्यतोऽमी । ` ४ 

मेषाः समीरैखि, पिप्नवन्वि „ 
ययाति दथर्षटु सम्मवन्वि ॥ २१॥. . २६ 
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उतेति विते, बाऽथवाऽमी देवाः कैरपि उद्धतैः मवरर्स्यनां 
देवानामरिभिवैरिभिः, दानैरिवर्थः । प्रसद्य वलक्तारेण जत्यतो 

३ जन्यत प्रदेदो गीयन्ते प्राप्यन्ते । कैः के इव ? समीरिवीयभिर्भषा स ! 
यथा सगौरिमेषाः प्रसद्य अन्यच मीयन्ते तयेत्यथः । युक्तोऽयमर्थः-- 
खटठरबधारणे, ओेयांसि ओयोमूतानि कार्याणि दाश्वनिरन्तरं विश्नवन्ति 

६ जन्तराययु्तानि सम्भवन्येव, अतोऽत्रापि मङ्गरकाये देवागमने 
किमपि निघ्रमभूदिति मावः ॥ २१॥ 

वरथाऽयवाऽ्नेन पिमर्दनेन 
९ सततं यतः प्रत्युत सप्रमोदा; । 

ददयन्त एते, खलु चित्द्रतति- 
रुश्येत लिद्धारिह देहभाजाम् ॥ २२ ॥ 

सथवाऽनेन बृथा तरिमरनेन व्यर्थचिन्तनेन क्त परया यत एते 
देवाः प्रत्त सप्रमोदाः सदी द्श्यन्ते ! खल ॒निधितं, इद लोके 
देदमाजां प्राणिनां चिचदृचिमेनोन्यापरो रिकतैथिदैरुश्येत क्षये 

५५यधीमिरिति शेषः । भतो नैषां धेरिकृतोपद्ुतिसम्मव इति मावः ॥२२॥ 

चथा दि चीणाकछणनं गदङ्ग- 
ध्वानस्तथा किच्रगीवनादः ! 

१८ भत्यत्सुस्खीजनदेषुराणां 
प्वनिः फयष्टारणूते प्रमोदाद् ॥ २२ ॥ 

त्रया दि' वान्येद मरगोदविदानि दर्सयति--शद सायद्वीणानां 
प्नं शव्दः श्रूयते, पुनद ध्वानो ध्वनिराकृण्यते, तथा तैव 

भरश्रषरेप विदरणं देवविस्ेपर्णा सीननादो मानप्वनिः श्रुदिषयं 

॥।. 
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समायाति, पुनरैतयतां न॒दं कुर्वतां छरखीजनानां देवाऽद्गनारोकानां 
यानि नूपुराणि चरणाऽऽमरणानि तेपा ष्वनिनिशम्यते, प्रमोदादते 
भ्रमोद विना एते मावाः कथां !, कथं मवन्ती्ुर्ः 1 अवः ई 
सममोदा एवैते देवा द्यन्ते इति मावः। “गन्यंथेवं कथम् इत्यादिना 
सिद्धमोगे कृमो णमुट् ॥ २३ ॥ [ 

श्रभो ! चिरं जीव चिरं बिधेदि ९ 
परैरोक्यराज्यं अयताच्मेव' 1 

आिष्यते कोऽयञुदा्मीर्भि- 
शुः सरः संप्रति भीति १॥ २४॥ ५ 

दे प्रमो हे खामिन् ! स्वं चिरं बहुकारं जीव जीवतात्, पृनध्िरं 
्ैरोक्यख राग्यं विधेहि कर, पुनस्मेव जयतात् सर्वोतक्ेण 
वरल, इत्य उदाचगीर्मिस्ये्वामििः समरति जघुना गीतिपूर्ं मान- १३ 
परिस्मापो मुहुर्वारवारं सुरदेवेरं कः पुमान् भािष्यते आदी- 
विषयः क्रियते ॥ २४ ॥ 

इति घुयल्येय तदा दिजेद्धे ४५ 
्ादर्यभूवेति यचोविकासः । 

अदृष्पूयं किमहो अपापा- 
पुवन्तिरे विखयकारि वृत्तम् ॥ २५॥ ५८ 

तदा तसिन्रयसरे द्विजेन्द्रे बाह्णेधरे मौतमे इतीर्य हवति 
बदुलयेव सति इयेवं वश््यमाणपरकारिण वनोविशरासो यसः श्छुटो- 
शारः परादुर्मूव । इतीति कि तदाद-"अदयो इति आश््येऽपापापु्यौ 
अन्तिके समीपे पूर्वमे जरष्पद वि्लियकटि याशयैकारि ति, 
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चृतम्,, इति वाग् जनमुसात् प्रकटीनम्तैतय्ः ` । विकार इति । 
विकसनं विकासः, भावे घन् ॥ २५ ॥ 

१ उपाक्तदृ्ान्त इवो नियुक्तो 
वार्चायनोऽप्येवघुदाजदार । 

खामिन् ! प्रदरचामिह किंवदन्तीं 
: सत्यापवेहि प्रणिधि चित्ते ॥ २६ ॥ 

इतो जसाद्वःमादुभौवाव् परं उपासो गृहीतो इन्तो मेन स 
उपाचद्ृवाम्तो नियुक्तः खयं व्यापारित बा्तीयनो रेरिकपुरपोऽपि 

%गीत्तमं भरति पएवयुदाजटारं उक्वान् । कथमित्याद---*हे खामिन्1 
इद भखाने परषां किंबदन्तीं खोकवार्च स्यामवेहि जानीटि, चिरे 
परणिपेदि समापेदि, स्पयेति यावत् । वाक्तीयनं इति । शरिको 

१२ गृपुरुषः # # ># वारवायनः स्यरश्वारः इति च दैमः । किंवद्- 
न्तीमिति 1 'जनश्वतिः किंवदन्ती" इति च । अवेदीति । भवाद्- 
पू्ादिणो ओद् । 'ओमालोश्व' (६।१।९५) इति पररूपम् ॥ २६॥ 

१५ पुनलामिव प्रवरच स देरिकः प्राद-- 
यप्र्रयान्वर्मणिपीदिकायां 

सिंदासनेऽ्यये पुस्यः परात्मा । 
३८ कोऽपि थितस्तसमणिपावदेतो- 

रायान्वि देवा दि विमानर्ष॑स्ाः ॥ २७ ॥ 
युप्त्रयस प्राकारत्रयस्य अन्तर्ैध्ये या मणिपीटिका तलामप्ये 

२१ प्रपाने सिदासने फोऽपि परामा पट्ात्मा पुरुपः सितः, भघ्तीति 
शेवः 1 दीवि निधिं, वस्म युरपस श्रणिपाचदेदोः भ्रामनिगिषं 

४८ते विमानस॑सखा विमानिता देवा भायान्ति ॥ २७ ॥ 
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गिर्दीयै वां नाहमवैमि मूढ 
तथापि जाने जगदीश्वयेऽ्यम् । 

स्पेण देधरैरपि दुरमेण ` 1 
~ ल्योतिर्भरेणाऽपि खगातिगेन ॥ २८ 1 
ˆ दे खामिन्। अहं मूढो मूर्खो ययपि निद्धीय्यै निश्वर्यं कृत्वा तं 
पुत्पं नाञयेमि न जानामि तथापि देवैरपि दुरैमेन रूपेण सैम्दय्येण ६ 
अपि पुतः खगमतीस्य . गच्छतीति खभातिग्ेन , रूपातिश्चायिना 
ज्योतिभरेण तेजःपुज्ेनं भयं जगतामीश्वरो जगदीश्वर इति जति 
जानामि खगातिगेनेति “अन्यत्रापि दृयते ( वा० >) इति गमेईः । ९ 
श्सूयोऽः किरणो मगो ्रदपुषः, पूपा पतङ्गः खगः इति दैमः॥२८॥ । 

५ श्रुतेति याचं चरवक्रगमौः 
५ दाचायघुर्यो मनसा विश्य । भर 
^ विचेकिनो नीतिविचारदधाचु- 

वाच सत्रे समवेतघ्रीर् ॥ २९ ॥ ` 
` समाचरयैषु भाचारयोप्येषु धुर्यो शुरीणो गोतमश्वरस्य देरिकस १५ 
यश्र्मात् युसमष्यात् इ्युक्तमकारेण वाचं शरुता, पुनल्तां वाचं 
मनसा विमृद्य विचार्य, निवेकिनो बिवेकयतः पुनर्मीतिविचरे 
यक्षान् निपुणान्, सेने यज्ञे समवेगः संमिकिश्ा ये सूरयः पण्डिता १८ 
ज्यक्ताद्यसखान् उवाच वक््यमाणप्रकारेणोक्तदान् ॥ २९ ॥ 

यदुवाच तदाद-- 

ज्या न पिष्णुर्म दरोऽपि नो वा- 
, ऽवीरयेचो मखमाममिष्टम् । २२ 

4 खद्ीयत्रमाभरेण ुरयोविद्ायी षे भद एद जगठामीदवर र्वः ॥ = ' ˆ 
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कोऽत्तौ खमायां बहुं वितत्य 
, सितो जनानां बत वच्नाय ॥ २० ॥ 

३ अयं व््ला न दिप्युै वाऽथवा हो र्रोऽपि, न द्द्यते इति 
दोषः! य इष्टं वेषां देवानां वहमं मखभागे य्ञांशमयधीरयेत् 
तिर्यच् । वतेति खेदे, जनानां वश्चनाय प्रतारणाय बहुलां प्रचुरा 

९्मायां नितत् विखाययं खितोऽसो, को विते! इति रोषः ॥२०॥ , 

आः; { एष मायी छुहनेन्द्रजार- 
| क्रियापटुरर्मविलेोपेतुः 1 

९ नो चेदिदानीमवधानद्यानिं ^ 
। कुर्यात्कथं सरामगयाजकानाम् १) ३१) 

साः इति सन्तापे, एपः कश्चित् कुहया कपटेन परिविसापनारथ 
१२ मिय्याकटपनया या इन्द्रनाटक्िया ठं पटडश्चतुरो मायाऽखया्तीति 

मायी कपटी पुमान् धर्मविखोपस्य यक्तघर्मविनादयस देवः कारणं, 
समुपेत इति दोषः । नो चेत् ययेवं न स्यातर्दि इदानीं सागपतं साम- 

१५येद् गायन्तीति सामगा ये याजका यन्तकर्चीरसेषां मवधानख 
समाधानख हानिः कथं कुर्यात् १ 1 "मा इति सान्तो निपातः । 

माः सन्वापश्नोपयोरिति अनेकार्थः ! इदमेति । कुद 
9व्द॑मयर्या चेति दमः ॥ ३१ ॥ 

एतेषु च व्योमचरेषु फां 
मत्यं शुस्तं न वयं प्रतीमः । 

मायादिनां यजनव्शनां 
२ माया दुरन्ते दि र न विग्रः ॥ ३२॥ 
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च पुनः कामं यथेच्छं व्योमनि आकादो चरन्तीति व्योमचरा- 
लेषु, एतेषु देवेषु ययं स्यं सुरत्वं देवत्वं न प्रतीमो न श्रदूधामः 1 
यद्यसात् कारणात् दीति निथितं, अनवश्चकानां मायानां धृत्तीनां २ 
माया दुःखेन अन्तो यखाः सा दुरन्ता दुकखनितयथेः, इति फं चयं 
न विद्मो न जानीमो £ विद्र पएवेल्यर्थः । पतावता एतेन मायिंनेव 
खमायया पते देवा अपि कल्पिता इति ज्ञायन्ते इति भावः । प्रतीम ६ 
इति 1 प्रतिपूर्वीदिणः करैर ख्य् ॥ ३२ ॥ 

शग्धेषु रोके इतो चिवेको 
ज्ञाखन्वि हा हा! प्रधुमेनमेव 1 , , 

र ् ञायते शासनमस कीटव् १ 
सोद्रवः सन्निगमो दि भूवः 1 ॥ २२११ ~ 

मुग्येषु तत््वक्तानहीनेषु विवेको योग्याऽयोग्यलनिर्भेयः कुतः १ न् ३९ 
कुतोऽपीत्यथेः । ततश्च हा हा ! इति खेदे, सुग्परोका एनमेव मायिनं 
भं जगत्ामिनं शान्ति । तथा किं ज्ञायते असख दासन घर्मो. 
पदेशः कीटग् यलि १ ततो रीति निधितं, सजिगमः सद्धर्ममार्मः १५ 
सोपद्रवः उपद्रवयुक्तो सूत; सञ्जातः । “मघ्वा पन्यां निगमः छतिः+' 
इति दमः ॥ ३३ ॥ “ 

प्वसते तु धर्मे जगतो गतिः का १८ 
यतोऽसख तत्कोऽपि विमदौनीयः । 

छतुकनिःया तिष्ठत् तावदेत- ॥ 
जयाम्युपायो नियतो पिषेयः ॥ ३४ ॥ २३ 

ठु इति विशेषे ! पर्मे ध्वे सति जगतो विश्वस का गतिः १ 
न करषीत्यथः 1 उतसाततारणादख कार्यस्य फोऽपि यतो विमूरय-२३ 

< परेन कार 
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मीये विचायैः । तर्हिं किं कार्थमिलास्याह--करतंक्रिया; यदक्रिया 
तिष्ठतु आस्तां तावत् प्रथमं नियतो निध्िव पतख धर्मष्वंसकरुमै- 

३ यस्याऽभ्युपरयो विधेयः क्चैभ्यः ॥ ३४ ॥ अ, 

चिद्यावत्तामेप न चपरय ८ 
नापि शरुतः कापि सद्रदेशे ! ८.५. 

२. विहायसो वा पतितोऽत्र भूमौ । 
कि चाऽ्वती्णो नलु भूमिगमौत् ।। ३५ ॥ 

एष पुरुषो वियावतं विदुषां मध्ये पूर टो दृष्टपूर्वो न, पूर्व 
९कदापि विद न दष्ट इत्यर्थः । न पुनः काऽपि सुतरमत्यन्तं दृ 
देशेऽपि शरुतो वेुमेक्षायाम् 1 एप विहायस घाकाशादत्र मुम 
पतितः १ फं वा-ननु निध्ितं ( वितर १) मूमिगमीद्धसध्याद्क- 

१२ सदतरावतीर्णो १, न चायते सवः कुतः समेतोऽयमिति मावः॥२५॥ 

आयातु यातेप यतस्ततो मा 
खाथं समाराघयतां सुखेन ! ४ 

५५ दुःखाय नः किंतु मवेत्प्कामं 
लेोकेऽख रोफेश्वरतप्रसिद्धिः ॥ ३६ ॥ ` 

एप यतखतो या प्रदेणात् आयातु आगच्छतु, यत्र तत्र या यतु 

१८ यथवा सुखेन खा सप्रयोजनं समारापयत्तां साधयत्, नाश्याकं 
किमपि दुःखायेति पाक्येयः । तु येके याऽख शेकेधरवयाः 
प्रसिद्धिः सा प्रफाममयन्तं नोऽसाकं दुःखाय मवेत् ॥ २६ ॥ 

गजस्ययं सावदुदाचपोपो 
9२ गव दघादीश्वर्वाऽमिपिकम् ! ` ` 
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यावन्न चाऽसाद्शदृियोमं गतो .- . .. 
मजो व्याघ्रमिवाऽनेरय ॥ ३७ ॥ 

खये पुष्पः उदात्तो महान् घोषः शब्दो यख स॒ उदादधोपः३ 
सन्. तावद्वर्जतु । .पुनरीश्वरता पेश्र््येण अभिषिच्यते सेति दैश्वरता- 
भिपिक्तं फेरययैजनिते गर्येमदङ्कारं तावदधाठु, धारयतु ,यावदसा- 

दश्ानामसचुद्यानां द्ोर्नेत्रयोयोगं सम्बन्धं न गतो न प्राः । क.& 
इव । व्याप दादलमनवेक्षय उपरे्ष्य सितो गज हव । यथा गजखाव- 
दुदापरोो गर्जति, तावन्न खमदत्वगवं दथाति यप्रदयापें न ब्रेक्षते 
तथा यमपीत्य्थः । उदात्तेति । उदाच्ो दातृमहतोष्ेये च खर- 
मियपिः इति जनेकार्थैः ॥ ३७ ॥ 

शैरालिनां सिद्धर्तेनद्रनाछे क 
प्रस्तावसम्पादिववस्तुयोगाद् । ` . - १२ 

विद्यावतामत्र तु फापि नाऽऽ्खा ज । 
शृषाविधो न प्रतियन्वि बुद्धाः ॥ ३८ ॥ 

उतेति वितकं, शैलाटिनां नटानां भस्रावे जवस संपादितं १५ 
निष्पादितं यद्वस्तु कौतुककारिपदार्थच्सख योगाद् इन्द्रजक्ते कुहक 
पिद्धिर्तीति शोषः } विचावतां तु अतनेन्द्रजाले कापि माखाअपेकषा 
ने, कोऽप्यादसे नाखीत्य्थैः । कथमित्वाह--यतो बुद्धाः पण्डिता ८ 
सूपानिपौ मि्याकाये न भरतियन्वि न मतीव कर्वन्ति । इन्द्रनार्ख 
निथ्याङग््यत्रा् तत्र : विदुपामादर इति मावः 1 "नदः. छृयाश्वी 
शेयटी, इति हैमः । आसति 1 *नाखा यततारम्बनयोरसानाऽपे्-२१ 
योरपि" इति अनेकार्थः । प्रतियन्तीति । मरतिपूर्वादिणः कर्चरि 

{ 

खर् ॥ ३८ ॥ भ्य 



९११६ श्रीमौवभीयन्छाग्यं 

वादाय चैव प्रमविष्णुरेयो- 
ऽसाभिः सरम निध्ितमेतदल्ि । 

३ मामाधिराजोऽपि दिपं िुच्वन् 
कि ै नतेयेन् सम समर्थः १ ॥ ३९ ॥ 

एष पुमान्. भसराभिः समे साद वादाय वादं कँ मैव भमः 
विष्णुः समथो विद्यते एतन्निश्िते निश्वयीकृतम्ति । एतमेवाथैः 

मरयान्दरन्यासेन द्रदयति--नागापिराजः सपनो वियं विधि 
प्रपीना यसाददिर्निव्कासयन्पि वैनतेयेन गदेन सम॑ सह, 

५योदधुमिति दोपः, कि समर्यो मवेत् £ न॒ भवेदेवत्यरथेः । पाद 
, येति । शकनियार्योपपदस्-” ( २।९।१४ ) इति चतुर्थी ॥ ३९ ॥ 

एवयुक्तया पुनमविमखानाह-- 
५२ निर्जित्य तं यावदषैमि गें विद्वदर्तावदिहाऽपितन्यम् । 

पुरोग एवाखििटं अयेयेद् वं तदा पृरषठगचक्रवीरः पृष्टगचक्रवीरैः ॥ ४०॥ 

, अदो! विद्वांसो ! यावं पुस्यं निर्वित्य महे जेदमुपैमि गृदमाग 
"4 ८च्छामि, वाद्विद्धर्वदरसख प्रानि्वद्धिः इद आसितव्यम् अप्नोपः 

येष्न्यम् । उकेऽर्येऽयान्तरं न्यखति--चेयदि पुततेग एव चैन्यामगागी 
भमर एव रिवर भररितैन्यं जयेद् अमिमदेत् , तदा शएठगचक्र 

१०८यीरः एृष्टणामिपैन्यघुमरैः छतं, खठमिव्यथः ॥ ४० ॥ 

इवि सरभ्रयुवन्माननामाधिर्ूदः 
श्रमिवदतविष्यरर्दिरीत्ादसारः 1 

समवसरणमैदं द्रष्टमाधर्यदेत - 
*९ मपयदभिष्ठसं द्रामिन्दभूविः प्रतस्ये ॥ ४१ ॥ 



मौवमीयमकीश्चाल्यटीकयां सितम् । १९१७ 

ˆ इति यमुना भकारेण सरभसं सत्वरेषुयन् प्रादुर्मवन् यो मानो 
गर्वः स एव स्नागो दसी तमचिष्ठढ जाद्ढः 1 पुनः शरा बाणा 
सथीरप्च, तैः मितीनि परमितानि यानि दातानि पश्च्ैतीनीत्य्थः । ३ 
तावन्तो ये रिष्याग्छात्राततर्द्धिरो बृद्धि नीत उत्साह एव सारो चछं 
यख स तथोक्त एवमूत इन्द्रभूतिर्भोतमः आाश्वयैहेत विसयकरारणं 
ईशस भगवत इदं रें समवसरणं द्रुं बिरोकयितुं द्राक् दीप्रं 
अगवतोऽभिमुसं संख भवसखे चचाल । सरमसमिति । भरमसो 
वेगदृ्षयोरिसनेकार्थः । "वेणो रटसस्वरा वे'ति तष्टतिः । अधिरूढ 
हति 1 "गल्यथै-, ८ २।४।७२ ) इत्यादिना कर्परि कः । प्रतये 
इति । ्रपूर्वात्याधातोः करचरि छिद् । इदं मालिनीद्तं, तलक्षणं तु 
श्-न-म-यनय-युतेयं माछिनी मोगिखोकैरिति ॥ ४१॥ - 

इति भोवमयिपादोत्सादवर्णनो माम पश्चमः सर्गः ॥ ५॥ २ 
८ इतीति स्पष्टम् । । 

भवि ध्रीमीतमीयमकाद्राख्यप्यां गोतमीयमदाकाव्यनया्मायां 
पएवमः सर्गः 1५॥ १य् 

यष्ठः सरमः । 
अथितोऽथ चरगुषराद्वयाद्रामतो वनदिद च्यौ धिपन्। - 
गौतमो विबरुघखण्डिवै॑तो दिल्यदैवस्चनायुदैखव ॥ १॥ १८ 
-यस्य चार्स्वनाविराजिवं दिव्यघाम स्ुरणजिनिर्मितम् । 
इन्दरमूतिरमिवीष्य विस्य प्राप खोऽस्वु जिनपुद्त्वो युदे ॥ १॥ 

अय यजञगृदव् प्रघानाजनन्वरं बरगुवराहयाद् वरगु्वर॑नामक्ा- 
द्यामत: भखित्रश्चलिवो निबुषाः पण्डिता ये खण्डिकाः खधिष्याच््रो २२ 



११८  श्रीगौक्मीयकोरव्यं ` ˆ 

वेष्टितो गतम इन्दमतिर्यनदिदचं प्रति चयौ दषटी किपन् मरेरन् दिज्या 
मनोक्ञा था देवानां समूहो देवसेन इतो रचनां सगबसरणस्पा 

६ दां उवैक्षव उचेर्विरोकितवान् । सखिन्. सर्गे रथोद्धवाडइपे, तदष्टमं 
च शात्नरा-यिह रयोद्धता च्गा'विति ॥ १२ ॥ 

इ्यामरच्छदिविमासितं वरन तावदस्य नयने व्यठोमयत् । 
६पू्वमेव महिमानमैश्वरं ्नापयच्छुमतमोदिवानिय ॥ २ 
` उाबिसथमं श्यामला शयामा या छविः भ्रमा तया विमातितं 

दीप्यमानं वनं, मख मौतमसख नयने चथ्युपी व्यलोभयत्, विमोहिते 
९ चकार । नँ किं ङुयैदिव । पूवमेव प्रथममेव कुमतेन करनेन, 
मोदिवान् लोकान् $्वरसखयाऽयमेश्वरः तं महिमानं महत्वं ्तापयदिव । 
प्याद्रामः स्यामटः इयाम इति हैमः ॥ २ ॥ 

१२ एवदेव महसेनकं चर्म दयते किमथवाऽ्व्र मन्दनम् १ । 
श्रीखुप्य जनिवाऽद्रुता कथं संनिधाय स हूदीत्यचिन्वयद् ॥२॥ 

भने प्रदरो एतत् मदसेनकं मदसेननामकमेय' बनं ददयतेऽथगा 
१५ किं नन्दने वनं दस्यते १ अथ चेन्मदसेनवनमेतैतपर्हिं अयुष्य यख 

यनस्र थीः सोनाञ्ुता याश्र्यद्मरिणी कथं केने प्रदमरिण जनित 
उत्मादिता £ माखक्रारादिभिरिति रोपः } इत्यमुया प्रकारेण स 

४<यौतम; संनिधाय यनसमीपं प्राप्य ददि गनस्मि अचिन्तयन् चिन्त" 
यतिख॥३॥ 

-पनर्मूठिमो यदचिन्यचदाद-- 

यिव्रमेद्परं विलोक्यते स्म्मयोगमपदाय कारणम् ! 
११रद्गमूमिरिषषठत्रता यो व्यो्यहो { गुरुतरा प्रतिष्ठिता ॥ ४॥ 



गौतमीयप्रकाक्ाख्यरीकया सदितम् । ११९ 

एतत् अपरं चित्रमाशर्यै विलोक्यते, यतः-कारणं भतिष्ठानदेत- 
भूतं क्तम्भयो्ग खतम्मसम्बन्यमपहाय त्यक्त्वा ' इयं उन्नता सार्धक्ो्च- 
द्वयोचा गुरुतराऽतिमहती, योजनप्रमितेव्य्ेः । एवेविषा रतभूमिः & 
रलमयी प्रथ्वी व्योश्नि काके प्रतिष्ठिता, निराधारा सितेदयर्थः 1 
अहो १ इति पादपूरणे, निषातानामनेकाथस्वात् 1\ ४ ॥ 

आरुरक्रथं तां स उचै रतयद्वरमणीयवर्त्मना । ष 
प्ाडिरीक्ष्य जगूर्णदीर्धिंकां सेरपगसचिवां विसिष्मिये ॥५॥ 

अथानन्तरं उचवफरुततेन रते्दधं यद्रमणीयं मनोज्ञं वतम मागेलेन 
ता रतमूमिं आरोडुमिच्छुराररश्चः स गौतमः प्रार् पूर्वं सेराणि ९ 
विकसितानि पद्मानि कमलानि सिवाः सहाया यस्यास्ताम् , विकच 
कमरयुक्तामिद्यथैः । एवंबिधां जरपूणीदीधिकां जरसृतवापीं निरीक्ष्य 
इष्ट वििप्मिये विस्वं भाप्तवान् । "सचिवः सहायेऽमाव्ये' इति हैमः । १२ 
विस्तिम्मिय इति 1 "भ्म ईैषद्धसने' विपूौदसारकचैरि छिद् ।॥५॥ 
. विस्मयप्रकारमाद-- 

दीर्षकालमपि शििपकरिपता नेदशी मवति दीरधिका पुनः । ४५ 
साश्युनेव रचिता ततः स्फुटा देवताङृतिरियं प्रतीयते ॥ ६॥ 

दीरथकारमपि यावत् शििभिः कणादद्विः कल्पता रचिता - 
दीपिका वापी इईदषी न मवति, येवं मया च्छा सापुनर्वापी तु१८ 
अधुनैव ̀  रचिताऽत्ति तत इयं सटा प्रकटा देनतारृतिदेवकनिया 
मतीयते, ज्ञायते, न भनुप्यङृतिरियमित्वर्ः ॥ ६ 1 ९ 

"दोपङाठमपि मावत् - चिहिपभिः रिल्पकष्पता नेदरी भवति शति 
ऋशीमुदितमूलपारन्छन्दोमहवस्कदसनी चीनः 1 



१२० * ~ ` ओीगौत्तमीयफोन्ये 

सोऽव मोक्षमिव गन्तुषन्युसी वग्रसंयुखमितः सथ्य 1 
सं्सीकृतविशद्योधतः प्राप्य शक्तिमिच चोद्धंगामिनीम् ।।9॥ 

2 यथाऽनन्तरं स गौतमो मोक गन्तुमन्युख इव इतोऽखद्वापीपदे- 
शाद्रपसंमुसं समयसरणपरकाराभिुखं समुययो सम्यक्कारेणं उद 
ययो । किः ृखेव । संमुखीङृतो यो विश्ुद्धमोधो निर्मरुज्ानं तात् 

<ऊरदरगामिनीं रक्तं भ्रप्येवेदयुलेश्षा, च पादपूरणे ॥ ७ ॥ 

वप्रगोपुरपुरेःखतोरणं लम्बमानमणिहारभूषणम् { 
गन्धदुम्धमधुपावलीमिरुत्पुप्पद्ामसुमदोखराश्चितम् ॥ ८ ॥ 

: लोचनातिथिमवाप्य लोभित- 
संच्दरिया स मतिम सन्दधे । 

ूर्वकरिपतविकटपजल्पना 
४९ मामिका विषटितेव भासते । ९ ।(-युग्मम् 1 

इद इति शब्दोऽप्यादा्यः ततव्यैवमन्वयः--ख्वमाना ये मभि- 
दारा मणिमया दराल एव मूषणानि यस्य तत्तथोक्तं, पुनः पुप्यदामानि 

भचपुप्पमायः घमन्तेखराणि पृप्पन्ञेखराणि तेपां दरनद्रः, मन्ये छन्या 

या मघुपावही श्रमरग्रेणिस्पा मिरन्ति संसर्शवन्ति यानि पुष्पदाम- 
मुमरोत्वराभि ३ रसितं प्ररालतं एवंविधं यमगोपुरस्य भाकारस्य पुरोऽ 

१८ तिष्ठतीति वमगोपुरपुरःसखं थरोरणं त्ठोचनयोरतियि नेत्रयो्गोवर 
मवाप्य भाष्य तस्य तोरणस्य धिया शोभया खोमितो विमोदिवः 
स गीतमोऽग्र प्राने शति मतिं बुद्ध संदपे पारयामास । शवीति $ 

` १9 ठदाह--मगेवं मामिका पूं फस्पि मिष्िता ये यिकफल्या विम 
दौवा जत्पना विपटिखा श्व यन्यथामूता इव मापते मदिफसितेन्ः 

ण्दजार्सयाप्राऽदर्छनादिति गादः । सुमेपि । भ्मयुलं कुमे शमिति 



गौतमीयपकादाख्यदीकया खदिवम् १२९ 

दैमः। मामिकरेतति । मसदोऽपि ममकादेराः, िन्ाणत् (४।१।१५) 
इति डीप् प्राठादपि केवरमामफ- { ४।१।३० > इति नियमात् 
यप्, फकारसदेशावयवत्वेन भरययसखलामावात् इकाराऽप्रातावपि इ 
धमामकनरकयोः (वा० ) इयुपसप्यानाच् इत्वम् ॥ ८ ॥ ९ ॥ 

` , फथमिद्याद- 

इन्द्रनारङ़तुक छशाशिनां दिसम्म्रमकरं न चार्यछत् । ` ९६ 
अर्थदरचमपरोक्षमत्र त प्रक्षये फिमपरं परीतम् १ ॥१०॥ 

छदाश्चिनां नरानां सम्बन्वि इनद्रजार्कुतुकं इन्द्रनारकौतुकं 
रक्षरनेत्रयोः संभरमकरं चम्कारकरं पर्दते, परं न चार्थद् , फायै-१ 
साधकं नाल्नीय्थः ! जत्र तु अपरेषु प्रयक्षं सरथं चियते,, 
ततश्च भपरमन्यत् परीक्षितुं किं प्रेक्ष्यते किं विलोक्यते  भपरपरी- 
श्षाया भत्र किमपि प्रयोजनं नाखीयर्थः । कुतुकमिति । "कदर १२ 
तु उुठुकामिति हैमः ॥ १० ॥ 

जती बरणमिचिरीदशी वीर्दु(दुशदिखिवमक्तिभूपिता। 
सूर्म दैमकपिश्रपमण्डिता देवकृत्यमतिरिच्य न फवित् ॥११॥ ५५ 

ट्शी पर्वविधा वीर्यां विलासददष्टीनां उदिचिताभिर्मकि- 
मिमित श्लोमिता सूर्मि मखके हैमैः खणेमयैः कपिदरी्ः मण्डिता 
रजतस्थयं राजती रूप्यमयी वरणमिततिः प्राकारमिरिरदेवानां यं १८ 
कर्यमतिरिच्च यकत, देव्य विनेत्यर्थः । न फषिद्.च्टेति 
शेपः । भतो निध्ितं देवहृस्यमेवेदं न विन्दनटमिति भावः 1 
यीरुच्छव्दौ धान्वः ॥ ११ ॥ ५ श 
द्ोनीयमिद नासि यन्न पद् सर्ममेव किठ निचदयरफम् । 
निःप्रयोजनविरम्बनं परं यत्र र न मनसिनो वरम् 1! १२॥ २४ 

२ 
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इ ्रदेरो यद्वस्ठु तत् चिच्ारकं भनोदरं नियते, परं मनलिनः 
सुमनसः पुरूपख यत्र तनन प्रदेरो निः्रयोजनं निष्कारणं विलम्बनं 

२ विरम्बकरणं न वरं न प्रेष्ठ, खछ्ृतयं साधनीयमिति मावः । मनचिनं 
इति प्रदसायां विनिः1॥ १२॥ 
स प्रविध्य विशिखां पुरस्ततः परयति स सुदिमानमालिकाः 

६ सदरधृदृदयदेशवोभिता शोभिता रतहारलदिका इवोऽवलाः ॥ १२) 
तत्तखदयन्तरं स गोतमः ` पुरोऽमे विरिखां प्रतोरीं परविश्य 

खुविमानमालिकाः श्लोमनविमानत्रेणीः पदयति स टदथ्वान् । का 

९इव । सद्वध्वा हदेयदेदो यक्षःस्यले दयोभिता उचञ्वला निरमरा रत 
दारटतिका इव विविधमणिमयदारर्ता इव ्रतोटीबिशिखाः 
सप्राः, इति हैमः ॥ १३ ॥ 

१२ ततः किं जातमिव्याद-- 
यो गमीरनरुयादग्ितं हेपयन् ग्रसरति स सर्वः । 
श्रीजिनेन्द्रहृदयाननोद्धवः शुवे स मधुरो मदाच्यनिः ॥१४॥ 

१५ यो ष्वनिरीमीरं गम्मीरं यञ्टबादस्य मेषस्य गर्जितं तत् हेषयन् 
रम्नयन् सर्वतः सर्वासु दिक्षु प्रसरति स विखतवान्। स धीभिः 
नेन्द्रख पीरममोददयाननाभ्यां ददयसुखाम्यां उद्रते ध्वनिः चतो 

१८ मघुते महाध्वनिः शश्च शरूयते स, तेन भीतमेनेति रोषः । देप" 
यक्निति। शी स्वायां, रेतुगण्णिजन्तादमाटटः शतृ, "अर्षिदी- 
(७।३।३६) इति पङ्) शुधुदेति । श्वपागोः फर्मणिटिद् ॥.१४॥ 

३9 मगवद्राणीं श्रुला गोतमेन यदचिन्ति तदाद-- 
} . यस्य कर्णसुखदः श्रवर्भते | 

११... ` देवूर्यनिनदोपरि ध्वनिः | ५.4 
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स.सचिन्त्यमदहिमाऽचुमीयते , ध रं 
कोऽपि संप्रति विनाऽपि ददनम् ॥ १५1 

कणेयोः सुखं ददातीति कर्णसुखदो यस्य प्वनिर्देवतुयोणां देव-ई 
बादि्नाणां निनदस्य शब्दस्योपरि मवरैते, स ठु संमति जघुना दैनं 
विनाऽपि कोऽपि अचिन्त्यो महिमा प्रभावो यख ॒सोऽचिन्यमहिमा 

पुमान् अनुमीयते ज्ञायते । माडः कर्मणि ट् ॥ १५ ॥ ˆ ६ 

ततः खर्णेवप्रमारोक्य तेन यचचिन्तितं तदाह-- . 

मालुमाुमिरुपेधितघुतिर्मालहो ! कनकमिचतिरयवः । . = 
यप्र एष मणिगृह्गसङ्गतः ख्णटषुपमामिवोदहन् ।॥ १६ ॥ ° 

अहो इति आश्चर्ये, मानोः सूर्यख मानुभिः किरणैर्पैधिता वदध 
गता दुतिदिर्यस्य स तथोक्तः, पनः कनकस्य सरस्य भिपिर्यसख › 
स कनकमितिः, पुन्मणिभृङमैगिमयकफपिरदर्पिः सङ्गतो मिलितः १२ 
अमत एवंविध एप वप्रः प्राकारः सर्णैररस मेत्पर्वेतस्य घुपमां 
शोभां उद्वदन्निव धारयन्निव माति ोमतते । श्वुपमा तु खात्परम- . 
द्लोभायां कारमिद्यपि, इति अनेकार्थः ॥ १६ ॥ 

गोपुरं च रुचिरं सतोरणं दीष्यमानमणिभाग्रमासितम् । 
दाकापकमराऽपहारकं मन्मनी, नयति पद्ुतामिव ॥ १७ ॥ 

च पूनदप्यमानानां मणीनां मामिर्दीपिमिः ममातितं विराजितं १८ 

अत एव शक्रचापख इन्द्रधनुपः कमखया रक्ष्या सपहारकं पव 
विं रुचिरं मनोक्ञं सतोरणं तोरणसदितं गोपुरं ख्माकारद्ारं कर्व, २५ 

१ “गोपुरं सिरं उतोरणं" इवि चदीसुद्रिवः पाठः, ख च एन्दोवरोषादप्य- 
सरसः \ त श = = 

१५ 
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मन्मनो मचिचं पञ्घतां पङरुतामिव नयति प्रापयति, एतत्त्यत्तवा- 
ऽग्रतो गन्त न शाक्यते इति मावः ॥ १७ ॥ 

३इन्द्रजादरचना विवक्ष्यते चेदिदाप्यभिनिवेशमोदितैः । 
वर्हि सत्पथकथावधारणे सर्वमप्युदितमप्रमाणकम् ।॥ १८ ॥ 

अमिनिवेयो जानत एवाऽसदामदसेन मोदितेगूढनिकेः. पृर्ये- 
९रिदापि चेयदि इन्द्रजाररचना विवक्ष्यते वक्तुमिष्यते तर्द स्पथस 

सन्मार्भस्य कथाया वार्जाया वधारणे निश्वयकारणे शसादौ 
उदितमुक्तं सर्वमपि अभमाणकं म्रामाप्यरहितं, स्यादिति दोषः { इद 

९ सवैसयापि सद्भूतवस्वन शव दरीनादिन्द्रजाखकल्यनाया अदेतलमिति 
मावः ¦ अवधारणे इति । अवधायैतेऽनेनेति विग्रहे कणे 
स्यु॥ १८ ॥ 

५२५अब्तु मे गमनमग्रतः! पुनयेतसेति विग्रम् दिजोचमः 1. 
प्राविशत्कनकवप्रगोपुरं प्रेषणाय पुरूषोत्तमभ्ियः । १९ ॥ 

पुनः “मेः मम अग्रतो गमनमस्तुः इति चेतसा हदयेन विग्न, 
५५ निचिन्वयम् द्विजेषु उचमो द्विजोवमो गौतमः पुरुपोतगस्य शरीवद्ध- 
मानखामिनः भियोऽदोकादिपरतिदार््र्श््याः भक्षणाय दशरथ 
यानकवप्रस्य सर्णप्राकारस्य गोपुरं दारं भाविशदच् प्रविशति ख । 

१८ पिरोख्ठीदादिकारर्चरि उद्र ॥ १९ ॥ 
जाचुद्युसुमोधयस्दतां भूमि्द्धरणगन्धसंभृताम् । 
सवर सुन्द्रवरा निरी स ग्वर्ेलोकयुलमन्वयोमयीर् ॥ २०॥ 

4४ छत्र सर्पपाक्यरे जानुः परमाणमयेत्रि जनुदभरो यः कयुमोचयः 
परप्पसमृषसेन स्वृखामच्छादिवां खव एव उदर् उक्यो यः पुष 

-श्लोमनो गन्यतवेन संभूतां पूरणो पुनः मुन्दरतरामतिमनेश्ं पवंविषां 



मीवमीयभकाशाख्यटीकया सहितम् । १२५ 

भूमिं निरीक्ष्य दृषा स॒ गौतमः खगशोकख खख अन्ववोमवीत् 
सतिदयेन यमवति स ! जानुद्पेति । जाुरव्दासमगेऽ्े'दन्नच्? 
पर्ययः, सुन्दरतरामितयत्र ^तसिखदिप्वाृत्पुचः” ( ६।३।३५ )३ 

इति पुयद्धावः । सअन्ववोमवीदिति यद्वटगन्ताद्ववतेः कषैरि 
र्द ॥ २०॥ 

तत्र म्रवेखये समन्तवोऽपदयदद्ुवमतीच चश्युपा 1 . 
यद्विदाय उुरदाघरुवां मिथः सङ्गताः स्यरचराथ पत्रिणः ॥२१॥ 

तत्र तिन् खणमये वप्रवलये प्राकारवख्ये समन्ततः स्वमरदेदोपु 
गौमश्श्ुपा मतीवाऽयन्तमद्ुमाश्व्मपदयत् दष्टवान् । क्िमा-९ 
श्पैमित्याह--य्यसाकरारणा्त्र खरुचरा गोग्याघादय्च पुनः 
पत्रिणः प्रधषिणः काकोटफादयो मिथः परस्परं कुरुशतरतां कुल 
संबन्धवेरितां, जातिविरोषमिदयर्थः । बिद्ाय स्यच्वा सङ्गता मिरिताः १२ 
सन्ति, इदभेवाश्व्मऽपदयदिदर्धः ॥ २१ ॥ 

ततो गौतमेन यदचिन्वि तदाद-- 

ये विवेकविकञा मयाङ़खाः 
ग्रायद्रो गिरििनाधिवारसिनः 1 

तौ्तिस्थ इह शात्रयोज्िवान् 
भारती मगवतो व्यघाक्किर ॥ २२॥ १८ 

किलेति स्ंमायेनायां, ये तिर्यश्चो मिचेकविफटा चिवेकटीनाः 
पुनमेयेन घाकुश व्यग्राः पुनः मायो बाहुल्येन गिरयश्च वनानि : 
च गिरिविनानि वानि सपिवसन्तीदि चच्छीयखनिवासिन इयर्थः । 
सन्तीति शेपः । ठान्. तिर्खिरयगूजीयान् इद प्रदेदो शत्रोमोविः २३ 

१५ 
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शात्रव. श्रुता तेन उग्द्ितान् रहितान् › भगवो -मारती वाणी 
भ्यघात् करोति स इति संभाव्यते इति मावः ॥ २२ ॥ -* `“ - 

वद्धनेर्मधुरिमाऽतिमोदितं दीपिनं दरिणगूथमध्यगम् 1 
ध्या्रकण्ददुपसत्य संस्िता मोहिता सृग्गीर्ददं सः ॥२२॥ 

तत्र धदेदो स गोतमः तस्य भगवतो ध्वनेवौण्या मघुरिम्णा 
माधुर्येण अतिमोदितं द्वीपिने वित्रकं हरिणयूथख श्गसमूहस 
मध्यभ विरोधव्यागेन मध्यदर्चिनं ददर, तथा व्या्रख कष्ठयुप्त्य 
तरप्मीये स्वा संसििताः सम्यक् भकरिण सिता मोहिता इव 

%मोटिता ्रगाश्च स्यश्च सृगम्ग्यस्ता ददद ॥ २३ ॥ 

शम्बरोऽपि शगराजसन्निषाबुजदाविह तदुद्भवा भियम् । 
एप एव महिमा महार्मनः कापि येन न इतः परामवः ॥२४॥ 

१२ इष भदेते शम्बरोऽपि प्विशेपो सगराय सदस्य सक्निषौ 
समीपे तदुद्धवां तिंदादुलन्नां भियं मीति उजहो तत्याज । एपोऽल 
महात्मनो महापुत्पसयैव महिमा माहात्म्य, प्रमाय इति यावत् । 

9५ ददयते इति शेषः 1 येन कारणेन इह कापि जीवे कुतः कसादपि 
“ जन्तोः परामृवलिरस्कासे न नालि । तदेतत्सर्मभसवं मादास्यमिति 

मावः । इति मीतमश्िन्वितवानिति बाकयदोषोऽनर बोध्यः } उज- 

१<८दानिति 1 उसूर्वाच् !ओोदाद् व्याग यस्माकर्दरि लिट् । चदु- 
वामिति । उद्भवप्यस्मादियुद्धवः, स पिह एव उद्धव उपति 

कारणं यस्या इति विग्रहः । भियभिति । “ये मीरमीतिरतक्क' इति 
रमः ॥ २४॥ ५ 

सार्मेयश्पर्दशं पुनः ओरोदमीश्वरमिरः समादिवम्र् 1 ˆ 
११युक्तयैरमिव जारसीषदं गोदमः ग्विवमऽपदयदेकतः ॥ २५ ॥ 
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“ ` पुनस्तत्र गौतमः रख भगवतो गिरो वाणीः योतु, समाहितं 
समापियुक्तमोकचिवमिघरथः } अत एव सक्तं वक्तं वेरं येन, तन्सु" 
पतर, ततश्च जातमुत्यतं सोद भैरी यस्य ' ठन्नादसोददमिव् २ 
एकत पकनर प्रदेशे शितं सारमेय श्वानमाजोौरमपद्यत् 
दृष्टवान्. । सारमेयेदयादि । सारमेयध्य दृपरदशकश्चेति येषां च 
विरेधः ाए्धतिक इति समादारे दन्दः 'असखिसुग् मपणः सारमेयः ६ 
कौकेयकः शुन, इति ईमः । "विडारु . ओतर्माजाय द्वीकुश एप 
दशक) इति च ॥ २५॥ 

आलुरोकदपचापलं भभोर्भारतीधवणतः स वानरम् ! ˆ  , ५ 
मीनधारिणमिवार्यमानवं,क्षामणापरमिवैडकाजकात् !| २६ ॥ 

पुमः भरमोर्मार्या वाण्याः वगत भकणेनात्' अपगत चापरं 
चपर्लं यख तमपचापर, अत एव आर्भानवमिवं ससुतपमिव १२ 

मौनयारिषणें तृष्णीकं धितं एवंविधवानरं मकटं स गौतम पडका- 
ऽजकात् मेण्टक-यर्कराभ्यां क्षामणापरं क्षामणां कर्वाणमिव माठ. 

टोकत् पटयति सर ! आद्रपू्वाोकृषारेोश्वुरादिण्यन्ता्रतैरि खद् । १५ 
मग्टोपरिलवाननोपपरादलः । एटकेत्यादि । एडकश्चाऽजक्शचेति दन्द ` 
“विमापागृह्ग-' (२।४।१२) इत्यादिना वा एकवद्भावः ॥ २६॥ 

सिदपृष्टष्ुपधाप ठभ्वितम्रीवमत्र गवयः पिच गिरम् 1 

निर्मयसतलुमचालयन्निजां गौतमेन द्ये मनखिना ॥-२७ ॥ 
त्र प्रदेदो गवयो -वनगवः पञ्ुविशेपो रम्बिता भवा यत्र 

तष्ठम्विभ्रीयं यथा स्याचया दस्य ष्ठि एठपदेदायुपथाय आश्रित्य 
गिरं मगवद्राणी पिबन् निर्मयः सन् निजां ततुं देदमचाटयन् धप. २९ 

१८ 
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कम्पयन् मलिना समनप्रा गोतमेन द्यो इष्टः .। इरोः कर्मणि 
रिटि । भावः. खाद्नगव' इति हेमः ॥ २७ ॥ ,“ „ ५ 

इ्ोधिद्ध्वनिविमोदिरतं शयं चस्य मित्रमिव चिरं सितम् । 
शान्तमेकमप्रं च निर्भयं गौतमो टगति्थं विनिर्ममे, २८॥ 

` बोधिदस मगवतो ध्वनिना विमोहितं शां गृदुरोमकं पञ्चः 
द विदोषं तथा तस्य दाशस्य मित्रमिव खितं चित्रकं शार्दूलं तयोर्मध्ये 
एकं चित्रकं शान्तं गतक्रोधं च पुनरपरमन्यं शशं निर्मयं॑एवंवि्षं 
वतछद्यं तर गौतमो दर्नेतयोरतियिं प्राधू्णैफं मोचरमित्रथ; 1 

९ विनिर्ममे तवान् 1 चोधिदेति । वोर्धिं सम्यक्त्वं ददातीति विग्र 
"आतोऽनुपसगे- (३।२।२) इति कः ! विनिर्ममे इति । विनिः 
पू्ीन्माडः कर्चि विद् ॥ २८ ॥ 

भर च्येन-गृध-पडनिक्रमान्तरे 
रक्तरोचन-छ्ुकादिपत्रिणः 1 

सारमिचिषु गिरोध्ुमावतो 
४५ “` वीक्षते स स निराङुरोचठान् ॥ २९ ॥ 

स गौतमः सारमिततिपु पाकारमिरिपु दयेन-गधनशङुनीनां दयेन" 
गृदर-पकषिणां ्रमान्तरे चरणमध्ये सितान्. रक्तटोचनथ्कादिषमिमः 

४८ पाराप्रत-कीरादिपक्षिणो गिरोऽुमाव्ो भगवद्वाण्याः प्रभावात् निग" 
कुर उथरं चित्तं येषा ते तान् वाद्धान् वीक्षते स दद्धं । 
शयेतो दयं पिं खान्तं मूदपयोचेः इति देमः ॥ २९ ॥ 

एवदद्भुवपदीष्य तद्वतं गौतमोऽथ पिममं मानते [ 
.श्ध्योऽ्र कोऽपि पुरषो मदेरससख वैपर मदिमाऽवथार्ते ॥२०॥ 



मीवमीवभ्रकांशाख्यदीकया सष्टितम् । १२९ 

एतदनन्तरोक्तं तद्वतं खर्णपाकारखं अद्धुतमाश्चयं उदीश्य द 
सथानन्तरं गौतमो मानसे हदये विमम्ी चिन्तयामास । किं त्िम~ 
मतयाद-चरब्दो वाक्यालङ्कारे, यत्र प्रदेदो यः कोऽपि महै- 
श्वरः पुरूषो वियते एय तख महिमा माहास्यं अवधार्यते कञायते ॥२०॥ 

शम्धुकोणविनिविष्मारदतं 
सद्म कट्पतरुमालिकाश्वम् । ६ 

चित्तमसख दरति स किं मनो- 

हारि मैव जगदीश्वरास्पदम् १ ॥ ३१॥ 

ततर भकारे एवं शंुकोणे पेशान्यां निदिशि विनिविष्टं धित ९ 
पुनः कल्तरमालिकामिः कद्पगरक्षपुप्यमाराभिर्तं चेष्टितं अर्हैव श्वं 
साहं सद्म गृ देवच्छन्दकमिव्यथः । जख गततमख चितं दरति 
स 1 युक्तोऽयमथेः--जगदी्रस्य मगवतत माघ्यदं खानं किं मनो १२ 
हारि नैव मवेत् मवेदेवत्यथः । नैवेति । जत्र पवराव्दोऽनव- 
आारणार्थल्ेन “एवे चाऽनियोगे' ( वा० ) इति पररूपम् । इत्यमेव 
शाक्न्तरेष्वपि “खूप्यकमर यानानि सर्णकमे तिरश्चो देवच्छन्दकं चेति १५ 
द्यते 1 यदुक्तं श्रीजिनग्रभद्चरिमिरविधिप्रपायां नन्दिरचनाधिकरि 
“सीयपायारतरे यदि-नउरु-मय-मयाहिवाईतिरियाणा, व्यपयाते + ' 
दिधनागाैणं खणे" ॥ ( सुद्रित० प्र° ३० ) भरीयद्योभद्रसूर- *८ 
शतपरायीनमवपतरणेत्रऽपयु्तं च ध्वहिवप्ये जागा, यी सच्रू- , 
यि मिएठमावगया । तिरिया मणिमयन्दो रईसाभे रयणवप्यव्हिति' ॥ - 

पवे द्वितीये समवश्षरणखोत्रेऽपि बोष्यम् 1 चदारस्ठु द्वितीयसभै- 
पूतापेम (सूत्र प° ६१) रिखिवोऽस्ीति न पुनङिस्यते ॥ ३१ ॥ २२ 

गोन द्र 

4 
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रतवप्ररमणीयरोचिपो रागरञ्ितमिासिरं नभ; } 
पश्यतो द्विजयरख धीरभूद्रागिणी जिनवरोपसर्पणे 1 ३९ ॥ ; 

& रतयप्रय यद्रमणीयं रोचिर्योतिस्तसखय रागेण रद्ितमिवाऽखिरं 
समसतं नम साकारं परयतो द्विजमरख गौतमस्य षीरुद्धि्विनवरख 

भगवत उपसर्प समीपगमने रागोऽस््यस्या इति रागिणी समद् ॥३२। 
४ प्रविश्य वरतोरणेम तं भाखरं वरणगर्भमैक्षत । 
विश्वनाथमदसाऽभिपूरितं निर्मखाऽद्धिरिव संभृतं सरः ॥२३॥ 

स गौतमो वरतोरणेने ते मणिवरं भविदय विधनाथख भगवतो 
९ महसा ज्योतिपाऽभिपूरितं शृतं अत एव भाखरं दीतिमन्तं परण 

भराकारस्य ग मध्यभागं पेक्षत दष्टवान् $कतेः कर्चरि वद । फिमिव। 
निर्मेखा या सापो जानि ताभिः संभृतं पूरित सर इव मगवन्मदसो 

१२ निमेखजलेनोपम्यम् , माकारमध्यसख सरसा जन्यम् ॥ ३२ ॥ 

` दिक्त्वतष्कनिगमाऽऽगतामः पूय्यैमाणमरुचचदङ्गणम् । 
सिन्धुनाय इव वेगपातिभिः सर्वतः प्रसतसिन्धुवारिभिः ।२४॥ 

दिर्चां चतुष्कख ये निगमा मार्गास्तानागताः प्राप्ता येऽमरा 

देवासः पृथ्यमाणं भ्रियमाणं तख प्राकारखयक्षणं तदङ्गणं अशयत् 
शोमते स । फ दव ! पेगेन पतन्ति तच्छीटानि वेगपातीनि तैः; 

१८सर्वतः सर्ायु.दिश्ु प्रख्तानि विदधतानि यानि सिन्धुवारीणि गश्रा- 
५ दिनदीजानि तैः पपमाणः सिन्धुनाथः समुद्र इय, यथा स धोभते 

तमेदमपीव्य्ैः । अच्वदिति । रचिषातुराप्मनेषदी धसाषटुि 

११ ध्युग्यो उदि" ( १।३।९.१ ) इति पररीपदं य॒तादिव्ात् च्टेरदट ॥३०॥ 
रसपीठमथ मध्यराजितं तुद्गृद्धमिव मेस्मद्मवम् । 

 भश्याररोद स विमेोदषदमन् ध्यानपदतिमियाश्धितो एनिः॥२५ 



गीतमीयकाडाख्यदीकया सहितम् 1 १३९१ 

अथानन्तरं ध्यानपद्धति' ध्यानमार्गं आखित जरग््य खितो 
सुनिरिब विमो विमलं व्यम्रचित्तसमिति यावद्,. उद्वमन् परि- 
त्यजन्. स गोतमो मेरुणा सखर्णाचलेन सगतं मिटितं मेरुसम्बन्धी- ३ 
त्यर्थः 1 तुङ्गं शश्र्गं दिखरमिव मध्ये. रलप्राकारस्याऽम्यन्तरे 
राजितं शोभितं रतपीटमारूरोद आरूढवान् ॥ ३५ ॥ ५ 

आतपत्रभिव दण्डमण्डितं सतप्वालकसुमैः करम्वितम् } ६ 

छाययाऽ्र विनिवारिताऽऽतपं स न्यमाकयदयोकपादपम्।२६॥ 
सन्ति समीषीनानि यानि प्रवाराश्च नवकरिंसख्यानि ङुखुमानि च 

पुष्पाणि तैः . करम्ितं मिश्रितं पुनष्टायया विदोमेण निध्रारित ९ 
आतपो येन् स विनिवारिताऽऽतपलतं पत्राणामतिसान्द्रलादिति भावः। 
अत्त एव दण्डेन मण्डितं शोभितं आतपश्रं छन्नमिव लितं एवंवि 
सदोकपादपमदोकवृक्षं स गीतमोऽत्र रतरपीठि न्यमाटयत् पदयति १२ 
स । भननु भर निरूपणे जस चौरादिकसयाकुदमीयसेनातमनेपदि- 
श्नि न्यमाठयतेति रूपं खात्, ततश्च कथमत्र प्रलपदमयोगर 

इति चेत्-सलय, परमत्र निमाटनं निमालः माये षन् » तमकरोदिति ‰५ 
विगृद् तत्करोति" ८ ग० › प्यन्ताहडिति नोक्तदोषः । करभ्वित- 
भिति । "कर्बः कवरो मिग्र' इति हैमः ॥*३६.॥ ९ 

नन मूलमनुदत्य फाचने रोरुचन्मगिविचित्र माक्षने । , १८ 
गोतमोऽ्लुपमदीषषदीपितं वीक्ष्य नाथमपुनान्निमे चयौ ॥२७॥ 

तत्राऽदोकग्क्े यन्मूलं स्कन्धपदेदालदयुकरत्य पश्यात् कृत्वा, धिते - 
इति दोषः । कन्नस विकारः काशन तिन्, ख्ेमये इयथः 
तया रोस्चन्तो देदीप्यमाना ये मणयः स्फरिकायासैर्विकित्रे एव~ ९९ 
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मिवे सने सिंहासने सितं, तथा न विधते उपमा यस्याः साऽनु- 
पमा ददी या दीः भ्रमा तया दीपिते नाथं शरीवीरपसं वीक्ष 

९ दृष्म गौतमो निजे खकीये द्यौ नेत्रे यपुनात् पवित्रयहि स ! 
पपू पवने, क्रेयादिकोऽसालद् । रोरुवदिति । सतिदायेन एनः 
पुनव रोचन्ते इति रोरुचन्तः यदधदुगन्तस परसेपदिताव् चट, 

२ “नाभ्यस्तस्याचि { ७।३।८७ ) इति ठभरुषधगुणनिपेधः । भाष्यमते 
वु-"मतिदयेऽ रचरूधातोर्यद्् न॒ भवति । दं शोत रोचते 
.इयावौ यद् नेलयुक्तवात्, तन्मतेऽ्र पोनन्ये एव यद्," दीपित 
दमिति गिजन्तादीप्यतेः क्तः ॥ २७ ॥ 

अख विश्वपतिदर्छमासदयाऽवाद्धयखी यदभवन्दपांमतिः। 
तद्वभूव सुमतिस्ते संखखी इत्र न प्रकृतिभेद दैश्यते ॥ २८॥ 

१२ विश्वपतेमेगवतो दर्यनं न सहते इति विशपतिदर्शनासहा त 
एवाऽवाद् अखं यखाः साऽवादयसी भधोयखी, मिपरीतेतय्थः, 
एवंविधा यदस्य भौततमखय सृपामतिर्मिय्यायद्धिरमवत्) व॒ इति विरेपे 

१५तत् संमुखी थविपरीता स॒मतिर्यमूव ¦ युक्तोऽयम्थः--प्रतेः खमा- 
वस्य मेदो भिन्न, परावर इति यावत् । कुत न द्यते न ददयते 
फारणावापतौ भरायरपर्तरक्षयते इत्यर्थः । भतोऽस्यापि भ्रषामतेः छमति 

१८ तया मनं यच््मेवेति मावः । दर्दनेलयादि । स्ते इति षदा 
प्रचाचप्, न सदाऽसहा, द्नस्याऽसदेति पृष्ठीतुपः ॥ ३८ ॥ 

त्यं यग जमनख परतो याँ च प्रतिर दां 
४ यकर वां तु पदे पदे रियिटयन्नागत्य नायान्तिकर । 

त्यौ ठन्पदमा लटीदह शवार्योपमोमावयो 
४ याणीं मागव्तीं पिन् प्रदे विदरचमो मीवमः ॥२९॥ 



गौतमीयप्रका्ाख्यरीकया सदितप् । १३३ 

इत्यमनेनोक्तप्रकारेण अतिदायेन विद्वानिति ` विद्धतमो गौतमो 
य्तगृे जनस्य ठोकख पुरतोऽग्रती यां च ददं परतिननां “निर्जित्य तं 
यावटुैमि गेहम्, (जत्र ए १२६) इत्यादिकां चकर पुरा कृतवान्, ४. 
तां पदेः पदे शिथिख्यन् शिथिरीकुर्वग् नायख श्ीवीरपमोः मन्तिके 
समीपे आगत्य तस्य भगवतो ' मह॑सा तेजसा जडीछरत इव सम्मित 

इव तौ अवतिष्ठते स॒ । ततं आश्वर्यस्य उपमोगोऽनुभवनं तेन ६ 
अवद्मोऽनात्मवशः, पराघीन इव्यर्थः । एवंविधो गौतमो भगवत इयं 
भागवती तां मगवरसंबन्धिनीं षाणीं पिवन् प्रमुदे प्रकर्पेण हरितो 

बभूव । चिथिरुयन्निति । ^तत्करोतिः ८ ग० ) इति णिजन्ताटः 
शतृ । प्रद इति । उदः करचैरि विट् । इदं शादूविक्रीडित- 
वृत्त, तलक्षणं ठु शपयौध्रमसजलताः सगुरयः शादूलविक्रीडितः- 
मिति॥ ९९॥ ४२ 

इति गोतमसाऽदधुतयेशवर्णनो नाम पष्टः सर्म; ॥ ६ ॥ 
इति जद्धतसाश्वेख भवेद; भटोप्ठस्य वर्नं य्िन्स 

तयोक्तः, शेपं सुगमम्.॥ 
श्वि भीगीतमीयमफाराख्याया ग्रीगोतमीयमद्ाकाव्यन्यास्यागां 

पष्ठः स्मः ॥ ९ ॥ 

१५ 

सपमः सर्गः । ४ १८ 
अय विज्ञाय मगवांस्ततसतीर्थप्रपृत्तये 1 
महसेनयनं कषेत्रमपापायाः पुरोऽन्तिके 1 १॥ 
पूवक धकाखवरपैकादशीतियेः। ` ` 
दरव्यं च मौवमाभि्य मायं चरमदेदिवाम् ५२ स्ट 



१२४ । श्रीगौतमीयक्ाव्यं 

शन्द्रभूते { स्वमायादी"त्यख नामोक्तिपूर्वकम् । 
याक्येनाखापयामास द्विजं मधुरया गिरा ॥ २॥ 

ड # ` त्िभिर्विशोपकम् । 
विदुदविशणनकरे धस्य दिजेन्द्श्रतिर्भवसिन्धुगध्याद्। - 
सयुदधूतो येन जनेश्वराय नमोऽस्तु तस चिद्यलात्मजाय ॥ १॥ 

३ अथ ततस्तदनन्तरं मगवान् ज्ञानादिमहातिश्यसम्पनो वीरपु. 

सी्भपद्रवये चठर्वियसद्खपदरत्य्मपापायाः पुरः णपापासंज्ञिकानगयौ 
अन्तिके समीपदेशे वमानं मदसेनवनं मदसेनास्ये काननं कत्र 

१ विताय ताला तथा व्रैशाखवस्कैकादकीतियेः माधवमासोल्येटेकाद्- 
दीकर्मबाखाः पूर्वदस्षमये, एतावता चैशखष(्योचेकादशीदिन- 
पू्ैमागं च काटे विज्ञयेतयथैः । तथा गोतमोऽभिर्या माम य 

9२ तचयाविधं च द्रव्यं विज्ञाय तथा पुनश्चरमदेदितां चरमद्यरीरिष्वं भाव 
निन्नाय, एतेन दन्यप्ेत्रकाकमावचतु्टयस्यापि योग्यतां ञात्या 
इन््रभूने गीतम | खं मायादि गच्छ, इतीत्थमूतेन वाक्येन वचनेन 

भ५सस्य गौतमस्य नामोक्तिूरैकमभिषानोचारणपूवेकं मघुरया भोय 
मृष्ठा वा गिग वाण्या द्विजमिच्धभूत्याष्यं ब्रा्षणमादाप्रयामसि 
समापयामास । अयेति । जथदव्दोऽत्र भन्ररर्यो निपततः, स च 

१९मूदद्गध्यनिवत् खर्पेणेव मग्रं, यद्वाऽधिकारार्थं आरम्मार्थो वान 
. नन्ता (ततः शाब्दस्य परेयथ्यीपदेः । “भयो भथ समुचये 

मद्रले संद्ययाऽऽर्माऽधिकारानन्तरेषु च" ह्यनेकाः मगयातिषि। 
२१ पवश्र््य समग्र स्सस्य यदासः धियः । घान-वैराम्ययोधैव षष्णां 

मग दतीक्नना' ॥ १ ॥ ईति परर्थवादष््रो मगशब्दोऽत्र पराप, स 
९4 विघतेऽदेति (्वदस्ालि' ( ५।२।९४ ) इति मतुप्, भादु० 



गौतमीयप्रकादाख्यरीक्या सरितम् । १३५ 

(८।रद) इति मतोर्मस बः । पुर् इव्यादि (-्ः सी परीनर्गमौ 
चा इत्यमरः। 'जन्तिकं पुनः पार्थ" इति हैमः । पूर्ह्धव्यादि। यह 
पूय; परवाह पूर्वापर ( २।२।१ ) इत्यादिना समासे . शाजादः- 
सखिभ्यः- (५५।४।९१ ) इति टच् । स चासो काश्य तसन् 1 

वैश्ासेल्यादि ! एकादद्ची चासौ तिथिश्च एकाद्दीतिथिः बवलक्षा 
चासौ एकाददीतिथिश्च वल्छैकादद्रीतिथिः, वैदाखस्य वरकषेकादशरी- ६ 

तिथिः वेशाखवल्क्षैकादरीतिथिततृखाः । ¶्वलक्षो पवलेऽयुनः 
हत्यमरः 1 (तिथिः पुनः करमवारी" इति हैमः 1 चसमेत्यादि । 
चरमश्वाऽत देहश्च चरमदेह, सोऽलि जयेति चरमदेही, तख ९ 
भविता, तां मलवर्थरतन्ताद्वावे तद । आयाहीति । भाद्पूर्वात् 
याधातेरछेद् । नामेत्यादि । नाम उक्तिः कथनं सा पूरी यत्र कर्मणि 
तव्.» क्रियाविदोषणमिदं, “शेयाद्धिमापा, (५।४।१५४ ) इतिं कप् १२ 
(आपोऽन्यतरस्याम्, ( ७।४।१५ ), उति खः । आलापयामासेति। ` 
ध्टप परिभाषणे, देतमण्णिजन्तादसादाम् ) मधुसयेति 1 *मधुरस्ठ भिये 
खादाः विति दैमः ( अनेकार्थः ) । प्रिये मनेक्ञे इलयर्थः-॥ २॥ ३॥ १५ 

अथ स किं ृतवानिव्याह-- ` "` 

संस्तुतोऽपि चिरं रोको दुरुकषो जनसङ्कले । 
मामेप कथमन्नासीदित्यतो पर्यचिन्तयत् ॥ ४'॥ 

. भसौ इन्दमृतिरदिज इत्यसना भरकारेण भल्निन्तयत्. प्रतिविन्त- 
यति स 1 इतीति क्रिम् १ 1 यत्तथ्िर् चिरकारं स्तुतोऽपि परिचितोऽपि 
लोको जनैमनुप्यादिभिः.सञ्कले संकौभेमदेरो "दुल ,दःसेव खी- २१ 
णीयो मवति ` ततोऽपरिवित एष जनो मां ` कथमज्ञोसीद् £ केन ˆ 
करेण शञातवानिति चिन्तनपरोऽमृदित्यथः ! संस्ठुव इत्यादि 1२९ 



१३६ श्रीगीवमीयकाच्यै ` 

प्सवः स्पात्रिचयः इति ¦ संकीर्णे ठ॒'सद्धरूमाकुलमिति च 
हैमः॥ 9 ॥ 

४ पुनः किमऽचिन्तयदित्याद- 

` नामे च रोकानां वेत्री वाञ्च ज द्डयते । 
तदहो कंथमहासीन्ामवादेन सामयम् १ ॥ ५॥ 

६ च पुनरत्रासिन् स्थनि लोकानां नामबेचा मामनाता वेत्री वा 
वेत्रपासी पुरुषोऽपि न दृस्यते न विरोक्यते, तत् तसादहौ इति 
आश्वये, जयं जिनो मां नामवादेन नामोचारणेन कथमहासीत् हत~ 

«वान् ? कथनमन्तरेभेव मदीयं नामाऽनेन ङतो ज्ञातमिति भावः ! 
चेरी वेति । "त्रं वेत्रवण्डोऽस्माखीति भदुवर्थः इनि; प्दौचारिकः 
भ्रत्रीदारो बेब्युसारकदण्डिनः इति दमः । वागव्दोऽप्यर्थः । अहा 

११ सीदिति । आद पूर्वत् दनः करररि ददं । नामेत्यादि । वदनं 
नादः, नापरो वादो नामबादल्नेन ॥ ५॥ 

ओौतभेत्यमिान से विदि वर्चत जने । 
१५ आहूयन्ते महन्तो हि प्रायो गोव्रामिधानवः ॥ & ॥ 

इन्द्रभूतीति मेनाम विरला यहुसंस्तताः ॥ 
परिजानन्ति) ठकोऽयं वद् फथमास्यात्यतंस्तुतः १ ॥ ७ ॥ 

१८ , द्वाम्यां संबन्यः। 
मे मम गौतमः इत्यवेमकार्ममियानं नाम॒ जने रोके विदितं 

धतिद्ध दर्षते { कथमित्याटू-हि यती मदान्तो मदापु्पाः प्राय 
२१ याहुस्येन गोत्रस्य निजान्वयस्य यद्मिषाने नाम ` तग्नादाहुयन्ते, 

„ १ अत्र “कथमहरीतण इति दादीयुप्रिणटः शत्रतिपिरप्दरणगीयः। 



गौतमीयम्रका्ाख्यटीकया सदितम् 1 ९३७ 

मोत्राभिधानुचाये संमाप्यन्ते . इत्यथैः । जनैरिति शेषः । परन्तु मे 
मम इन्द्रमूतिः इयेवं नामायिधानं बहु अवन्तं संस्ठताः परि- 
चिः विरखाः केऽपि नना विजानन्ति, ततो अयमसंस्तुतोऽपरिवितो ३ 
जिनखदिन्द्रमूतीति मे नाम कुथमारूयाति कथं वक्ति £ अत्र गीत 
मेति-इन््रमूतीति च पदद्वयं निर्विभक्तिकमेबोपा्तमसि, गवित्यय- 
मदित्यादिवद्, ततो दोपशद्ध न कायौ । आहूयन्ते इति । याद् ९ 
पू्ीद् हिजः कर्मणि रुट् । अभिधानत इति । “व्यनूरोपे- 
(बा० ) इति कर्मणि पञ्चमी ! आख्यातीति । श्या मकथनेः 
अदादिः, आद्भपूवीदस्ाकररि रुट् ॥ ६ ॥ ७"॥ ९ 

श्तं पदमपि खाथं सङ्धतग्रहणं विना.। ' 
नाभिधत्ते ततः फोऽच सङ्केतं प्रादय यः ॥ ८ ॥ 

तु इति विशेषे, शक्तमपि सर्थग्रतिपादनदाक्तियुक्तमपि पदं सङ्के- १२ 
तस अहणं चिना सा खकीयामिपेयं नाभिषंते न प्रतिपादयति इति 
निममोऽलि, ततो यो जनः सङ्केतं आहयेत् सङ्केतमहणं कारयेत् 
सोऽनासिन् स्याने को विते, न कोऽपीत्यर्थः 1 इदमन तापर्वम्-- १५ 
यया "गामानय, इत्यादी गोपदं यदपि खनिष्ठर्थप्रतिपादनसमर्थमसि 
तथापि इयं सा्ञादिमती व्यक्तिर्गोपदवाच्येति सद्गेतो येन प्राग् न 
गृही खा योषयितुं न क्षमं तयाऽ्ापरि जयं द्विज इन्दरमूति- १८ 
पदवाच्य इतये॑मूतो यः सष्टेरदूगरहणं मिना रक्तमपि इन्रमूतिपदं 
सार्थं गमयितुं न समर्थम् ] यदि पनः कोऽपि सङकेतम्रहणं कारयेव् 
तदा तु एतदरयोपपप्तिः सात्, परमव्र तु यः सेषं मादयति स २१ 
सोऽपि न ददयते, त्रः फथमनेन छातमेगरेचे्दरमूतिरतीति १ । 
शक्छमिति । शङ्िरसत्यसिजनिति.जर्यगादिल्वादच् । ात्तिमद्वि- २६ 



१३८ ‹ श्रीगीतमीयकान्यं 

ल्यः । अभिधत्ते इति । जमिपूर्यँ धा कथनारथः, यसाक्र्चरि 
खद् । आहयेदिति ! देदमण्णिजन्तादृहतेरिंड ॥ ८ ॥ 

३२ .. प्रलयक्षीटवै्ं प्रगेव गृहनिर्ममाद् । =, 
सर्वज्ताऽप्यनेनाऽ्ख वाक्येनाऽऽविरमस्पुनः ॥ ९ ॥ 

अस्य॒ वीरजिनख रेश्वयैमीश्रत्वं मया गृहािमोऽमिषरयं 
३ तात् प्रागेव प्रथममेव प्रलयक्षीृतं साक्षा्निर्णौर्तं ततः पुनरनेन 

दरन्दभृते } खमायाहिः इयेवंमूतेन यायेन अस्य सर्व्॑तता सर्वत्व 
मप्यानिरमूत् धरकदीवमूव, सर्वं विनाऽम्यः कोऽप्येवं बरं न 

५अतोतीतयथेः ! देशवर्यमिति । स्थरख भाव इयय ' ष्यम् ! 
निर्भमादिति । “जन्यारादितरर्च' ( २।६।२९ ) इत्यादिना श्राम् 
योगे प्शवमी । सर्वत्तेति ¦ सरग वस्ठुनातं जानातीति सर्य्खघ 

१२ माव्ठत्ता भावे तड ॥ ९ ॥ 

किंवा खर्बासिसान्निध्याद् धियः पुंसो न दुमा; । 
सर्वज्ञता तु दुःप्रापा या पर्रह्मनिष्ठिता ॥ १० ॥ 

9५ रवित्राऽयवा ख्वौसिसान्निष्यात् देवसादाय्यात् पतो मनुप्यख 
धियो रक््यो न दुरुमा न दुःपरापाः, सरमा एवेत्यर्थः । परं घ 

„. सर्येततता त॒ दुः्ापा दर्मा ! सा का इत्याद--येति । या सर्वरग 
१८ पर्षणि प्रमारमनि निष्ठिता निःशेषेण सिता, अस्वीत्ति दोषः 

सयमथः--पवस्य किर वप्रत्रयादिका या ऋद्धिधस्यते सा ठ देवा 
त्िष्यादपि संमयति पतु या परमात्मनि लिता स्वदत्रा साऽसिम् 
फं संमचेदिति । खर्बास्ीयादि 1 खरियन्ययं खमोर्थकम्, षः 

शग यन्तीति. सर्वासिने,देवाः,. संनियेमवः सानिष्यं, सामीम्य- 



गीतमीयप्रकाद्याख्यदीकया सदिवम् । १३९ 

मित्यथैः, खर्वासिनां सान्निध्यं लवीसिान्निष्यं तसात् देती पश्चमी । 
येति । या्दाव्दसंवन्धादनुक्तोऽपि सा इति ग्रव्दोऽष्यादार्यः 1 परे- 
त्यादि । परं च तद्रक्ष च परब्रह्म, तत्र निष्ठिता । पर्नव्दः परान- 
घीनधर्यवद्वचनः ॥ १० ॥ # | 

सर्वततताप्रतीतिर्या न वाक्येनाऽ्छुना भवेत् । 
नामानि छ समाख्याति पिशाचीसाघको यत्तः ॥ ११॥।६ 

ˆ भाऽथवा समुनाऽनेन प्रागुक्तेन वाक्येन सर्वज्नतायाः सर्नत्रस 
भतीतिः त्ययो न मवेत् । कथमित्या--यतेो यृस्माकारणात् नामानि 
लु भमिधानानि तु परशाचीसाघकोऽपरि जनः समाख्याति कथयति, ९ 
एतावता एतनामेोक्तिमात्रचानेनाऽसख सर्वत न प्रलेमीति मावः । 
पिशाचीत्यादि । पिद्याचो देवविदोपः, तदयपिष्टिता निया पिराची- 
युच्यते, तस्याः साघको जापादिना निप्पादक दत्व्थः ॥ ११ ॥ १२ 

चर्णचूडामणिग्रन्थाऽऽन्नाताऽपरि च वथा वदेत् । 
खररासप्रवीणोऽपि तथा तुम्बरुचक्रित् ॥ १२॥ 

` च पुनः वर्चूडामणिनाम यो अन्यः शासं तस्यापघ्नावा अम्यास-१५ 
फ़ारकोऽपि जनस्नया तेन प्रकारेण वदेत् कथयेत् यथाऽनेन मदीय 

माम प्रोक्त, वया सोऽपि नामान्यमिधचे, इयर्थः । तथा खरदाल्नि . 

खरसाधनम्न्ये भवीपोऽपि निपुणेऽपि जनम्था वदेव् वथा पुन-\८ 
स्ुम्बरयक्रे अन्यविदरोषं वेीति तुम्बरचक्रचित् सोऽपि तथा.यदेव्। 
प्तावता सवतं विनैव पतेषां श्रासाणां यटादपि यज्व मामा-, . 
मिान संमबतीति मावः । आन्नातेति 1 ना सम्यासे' जादू" 
दसाक्तररि तृच् ॥ १२ ॥ 5 | 
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इत्येवं पिमृशत्यसिन् मगचान् पुनरत्रवीत् । 
मपि सर्कताया त्वं मा धा गौतम ! संशयम् ॥ १३ ॥ 

& ससिन् गौतमे इयेवं प्रागुक्तपमकारेण विगृराति भिचारयति 
सति भगवान् सर्वज्ञो धीरभयुः पुनः अव्रवीत् पुनरपि कथयामास [ 
किमत्रवीदित्याह- हे गतम } मयि मद्विषये सर्वज्ञतां सरवन्ते लं 

६संदायं सन्देदं मा धाः मा धारय, मा प्रा्ुदीति यावत् । बिगररति 
शयूदा जामर्दनेः विपूर्वादसत्कररि लटः शतृ । अन्रवीदिति । 
बूमः कर्परि र । मा धा इति । इधास धारणाद माहि उप 

९पदेऽसात् (माङि छदः ( ।३।१७५ ) इति उङ् ॥ १३ ॥. 
, ननु कथं सर्वत्र मे खादित्यागङ्कयाद-- ` 

यदहं संशयच्छेद सर्वं मां प्रतीहि तद् । 
१९ अन्यथाञ्लुपपत्येवारथापत्तिमवधारय ॥ १४ ॥ 

हे गौतम ! ययसाकारणादहं संशयच्छेदी सन्देदमेदकोऽसि, 
तचसाद्धेोम स्वं सर्वं प्रतीहि जानीहि । पएतदेवोपपादयति-- 

१५अन्यथा्येन प्रकारेणानुपपच्यैव उपप्तरमावेनैव तवं अथापि 
भर्थस्य माधिमवधारय विचारय 1 इदमन्न तात्मू--यतः सर्वर 
स्वामापे संशयोच्छेदकत्वानुपपचिः स्यात् , तत एव संखयोच्छैदकलेन 

१८सर्वत्मायातमित्यवधारय । र्तेनाथौपदिममाणमुक्तमथ ततख्पं 
स्पष्टतया ददर्ते, यया (पीनो देवदत्तो दिवा ने.युदधे इति च्छे 
शते या पनत्वाऽन्यथातुयपत्या रात्रिमोजनमथीपतत्या कव्यते 

२१ तथाऽत्रापि सकृटजनमनोगततसंदायच्छेदी वीरजिनः कृमि कर्णम 
मागव्य चिन्वि्थनिवेद्रकं देवरं नारापयती्यत्र सकट्जनमनोग्ः 

१ संशयच्छेदिताऽन्यथानुपपत्या सर्वजञत्वमयौपत्या छ्मायात्पिति 1 



मौतमीयप्रकाक्चाख्वरीकया सदितम् । १४१ 

संदययेव्यादि । संशयं छिनरीयेर्वश्ीरः संशयच्छेद, षिदेर्णिनिः 1 
अरतीदीति । परतिपूवीद् !इण् गतौ, इतयसाष्ठो । अवघाययेति । 
शक् धारणे अवपूर्वीदसाण्णिच् ॥ १४ ॥ 

स्वमापृच्छख या मा चा वेन्नि ते संश्चयानपि । 
परस्परविरुदधार्थवेदंवाक्यसमुद्धवान् ।॥ १५ ॥ 

पुमरमि परमुक्ति- टे मतम ! ल माण्च्छल प्रश्रं रु वा मा वा६ 
भ्रच्छख मा प्रं कुरु वा अट् परस्यरेण विरुद्ोऽर्थो येषां वानि तया- 
विधानि यानि वेदवाक्यानि तेभ्यः समुद्भव उद्पपिरयेपां ते तान् ते 
तव संशयान् सन्देदानपि चेनि जानामि वेदवाक्यानामन्योन्याविरुद्र-९ 
मप्यभे श्रमाद् विरुढधलेनादङ्कमानखय ते दि संदायाः सयुखन्नाः 
सन्ति तानप्यह्ं जाने, सं निजेच्छया प्रश्चं कुरु मा कुह वेति मावः । 

` आच्छखेति । भच्छेः करि ऊट् । "ननु च्छ चीप्सायाम्। इत्यस्य १२ 
पररपदितलात्कयमत्रासनेषदप्रयोगः इति चेद्!-उच्यते--पदन्य- 
वायाम् “सारि नुपरच्छयोः ( या० ) इति सूत्रेणादपूर्त् भरच्छे- 
रालनेपदविधानात्न दोपः ॥ १५ ॥ ४५ 

अपिरुद्धोऽपि मोहयते विर्दोऽ्योऽवमासते । 
शष विरंदुवरणयंद्ीक्ष्यते तिमिराम॒यात् ॥ १६ ॥ 

अ्थसंबन्पद्धिदवाक्यपदमध्यादार्ै; ततोऽयमर्थः--टे गीतम 1१८ 
वेदयाक्यानामविरुद्धोऽपि विरोधरहितोऽपि भरथो मोदादज्ानाते तव 
विरोधवान् जवमासते प्रतिमाति । एतदेवाथान्तरन्यासेन द्ट-२० 
स 

१ धयम वेद्वाप्ये ससुद्रवान्" इति शीपदिठपमिऽखमघषः1 २ ब्र 
शद्धो पिदवर्णः श्वि श््ममुदरितपाटः ख च रीद्महतामस्म्मतः भविभादि ६ 
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यति--यत् यसात कारणात् तिमिरामयाच् काचकामस्येमाच् बद्ध 
कमबर्विशद्धवर्णर्वक्यते विखेक्यते, नरेणेति "शोषः । एतावता : यख 

नेत्रयोह्िमिररोगोसरिर्जायते स नरः धेततवधेमपि दाद्वं विरुदः 
पीतादिरव्णः पदयतीचयथैः। मोहादिति । "मोहो मूच्छीविपर्थयाविति 
दमः (अनेकार्थः) 1 विपर्ययो विपरीतकतानमिव्यर्थः । वीयते इति। 

६ विपूवीदीक्षतेः शर्मणि रद् । तिमिरेल्यादि । तिमिरं चासादामयश्च 
तिभिरामयस्तसात् टतौ पञ्चमी । "तिमिरं ठ दृष्टिरोगान्यक्ारयोःरिष्- 
नेकाथैः । ली रुग् रुजा चोपतापरोगव्याधिगद्रामया इत्यमरः ॥१६॥ 

९ अथ वीरश्तावत्तदीयश्वान्तगतं संदायं प्रकटयतीव्याद---. ˆ 

तावदात्मनि सन्देदस्तव चेतसि वर्ते । 
जीवः किमस्ति वा नास्ति य॒दुर्विश्शसीति यद् ॥ १७॥ , 

१२ हे भीतम} तावद्मथम तव चेतसि तदीये मनस्भि आत्मनि 
सन्दे जीवविपयकः संशयो वर्ष॑ते वियते । कथमित्याद---जीष 
त्यादि 1 यचसरद्धेतो; किं जीव बात्माऽस्ति वियते १ वाऽथवा 

3५नान्ति म वियते देवं सुहु्वौरं वारं खं विगृशति भिचारयति, 
ततोऽस्माभिरीयते ते ददि चात्मविपयकः सन्देद्ोऽसतीत्यर्थः 1 

विग्रसीति । गग मर्दने" कर्वरि र्ट् ॥ १७ ॥ 
१८ नन्वयं केन दतुना जीवश्च नासित्वं चिन्तयति ?. कैन चान्नि- 

त्वम्? इत्यास्य तावत्रस्िते देतृनाद-- 

गरत्ययेण प्रमाणेन अदीत जप छक्यते । 
इन्रियप्राचताऽमावाच्तसान्नास्ि खधुप्पवत् ॥ १८ ॥` 

>> दृन्द्राऽध्यमनो टिद्ग विदमिन्धियं चश्चरादि, मदी योग्यो ग्रायः+ 
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इच्धियेण आद इन्दियगादयः तख माव इद्दियगराद्यतो, तेसा जमाव 
इन्दियमाद्यताऽमावस्वसमात् चश्चुरादीग्द्ियगराद्यवाऽमावदेष सात्मा 
्त्यक्षेण भलयक्षामिधानेन प्रमाणेन महीं ज्ञां न शक्यते, तखाद्धेतोः ३ 
सपुप्यवदाकाराकुुमवदस्रावात्मा नालति, एतावता चश्ुरादीन्दरियमेव 
भलयक्षममाणगुच्यते, तेन च योऽगराद्ः स नासि, यथा खपुष्पं तथा- 
ऽसावपीति ॥ सयम्त्र प्रयोगः--नास्ात्मा प्रयक्नेणा्यन्तमगृद्य- 

माणत्वात्, इह॒ यदत्यन्ताप्रयक्षं तष्ठोके नास्त्येव, यथा खपुप्पं 

यचचाल्ति तत् भवयक्षेण गर्ते एव, यया यट इत्यसौ व्यतिरेक- 

दृष्टन्तः । अणवोऽपि दप्रयक्षाः, वितु घटादिकायैतया परिणताः ५ 

सन्तते भ्रलकषत्ुपयान्ति, न “ पुनरेवमासा कदाचिदपि प्लक्ष 
मवरमुपगच्छति, सतोऽत्रा्न्तविोषणमिति चत्रेऽपि इन्दियमाद्यता- 
माबादित्यतः प्राक् अल्यन्तमिति पदमनुक्तमपरि वाच्यम् । प्रत्य- १९ 
क्षेणेति । सक्षि अकि प्रति प्रदयकषं वीप्तायां ययार्थतेने समासः । " 
यद्वाऽक्ष्णामाभिमुर्मिव्यर्े टक्षणेन “अमिप्रति-' ८ १।३।८० ) 
इति समासः । 'पतिपरसमनुम्यऽकषणः, (सिद्धातको० ) इति समा- १५ 

सान्तम् ! एचिविपयेऽशषिशच्छं इन्दरियमात्रपरः न॑ तु चश्ुमीत्रपरः } ` 
भ्रक्षरक्षणं तु मे मूर एव वक्ष्यति । प्रमाणिनेति । भमाकरणं 
प्पणःमिति चटकतणं, भमा यथार्थज्ञानं । भपूरवानमाडः; करणे च्युट् 1 < 
ग्रादयेति । मरिर्ेऽ्े ण्यत् ॥ १८ ॥ 

एवं च मन्यसे लं करिमिद्याद-- 

ख्ानोदमबटिदनं किमप्यख न 'टम्यते । 
यत्सम्बन्धेन जीवोऽयमद्टोऽप्युमीयते ॥ १९ ॥ २२ 
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- इानोर्हैमवद् असयाप्मयो स्रं चिदं किमपि म रम्यते न 
प्राप्यते, यथा वहेश्िहं धूमः साक्षाम्यते तथाऽस्य किमपि नेत्यर्थः 

2 मनु लिङ्गसख किं प्रयोजनमित्यत माह-- यदित्यादि । यख लिख 
. सम्बन्धेन छिद्िना साद सम्बन्धसरणेन अदृ्टोऽपि सनवरोकितो- 

ऽपि अयं जीवोऽसुमीयते अनुमानगोचरः क्रियते, वाद्यं लिङ्ग 
क्रिमपि न रम्यते दर्थः । कशानोरिति ! इशः पावकोऽनछ 
इत्यमरः ¦ लिङिति । “छिन्वते गम्यतेऽतीन्ियार्भोऽनेन! इति 

- लिनगम् 1 अुमीयते इति । अनुपूर्वानमाटः कर्मणि र्ट ॥ १९॥ 

१अस्तु वा चेवना हिन्नं सम्बन्धस्त्वनयाञ्खच। '* ` 
प्रचयो नेदितः फापि प्राङ् ततः काश्ुमेयता ? 1! २० ॥ 

वाऽयवा चेतना चैतन्यघरूपं लिगं चिहमस्वु । मामातुमिता- 
१२विति दोपः । परं अखात्मनोऽनया चेतनया सहं प्रयक्षः साक्ागतः 

सम्बन्धः संसर्गस्तु प्रा पूयं कापि कुत्रापि प्रदेदो नेक्षितो न 
खतस्तसात्रारणादस्य काऽनुमेयता किमनुमेयलम् £ अनुमानविषपय- 

४५स्वमिति यावत् । प्रलक्षपू्वकं टि अनुमै(नं भ्रमर्चते इति भावः । 
अनयेति ! सदार्यल गम्यमानलात् । “सहयुक्ते (२।३।१९) हति 
तृतीया, स्य चेत्यत्र चः पादपूरणे । प्रत्यक्ष इति । प्रक्ष ्ञानमसि 

१८ लेति मवुवर्थेऽदौआयच् । ईछित इति । कष दर्वनादौ' कर्मणि 
छषः। अञुमेयतेति । अनुमातुं योग्योऽनुमीयतेऽसाविति वाऽनुमेयः। 

१ जीदव्राद्टेतोः) २ शिद्गिना=जीदेन । २ घनु-देदपहणवम्बन्भ- 
स्मरणयोः प घान्मीयपे परच्छयतेऽपोऽनेनेदययुगानम् ,प्रदणचाप दैवुदाष्वणेः 

„ सम्बन्धस्य, दख प्रदं प्रदयष्ठामश्म्, ठेव पर्वे तमोरटिज्दि्रिमागो 
यते 
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माडः अचो यत्, ( ३।१।२७ ) इति यत् } श्ैयति, ( ६।४।६५ ) 
इति ईकारे गुणः। तखं मादस्तदा ॥ २० ॥ 

धूमास्योरपि सम्बन्धो शृदीतो हि महानसे । द 
पृाःसरणवः शठे भूमोऽरं भ्रतिपादयेद् ॥ २१ ॥ 

दीति निश्चये, धूमश्चाऽ्िच्य पूमा्री, तयोधूमवहयोरपि लिङ्ग 
लिङ्गिनः सम्बन्धः कार्थकारणमावादिकः संसर्गो येन केनापि नरेण 
यद् पूर महानते पाकखने गृदीतः साक्षाक्रारेणोपा्ो भवेत् 
तदेव तं नरं प्रति पश्यात् कदाप्रि सरणतः प्राणृदीतप्तम्बन्यसणात् 

दले पर्ेते धूमोऽपि भतिपादयेत् ज्ञापयेत् , जमः प्रतिपत्ति कु्यादि- ९ 
लः । दन्न तासपरमन्-पू्ं यत्र धूमखत्र विरिति महानस 
वहिपूमयोरिङ्गिलिङ्गयो्याति गृहीत्वा तत उत्तरका फचित्प्ेतादौ 
गगनावरुम्बिनीं घूमलेखामवलोक्य प्राग्पदीतं सम्बन्यमनुखरति, १९ 
तयया-- त्र त्र धूमस्तन तत्र ्रागहं वदिमदराक्ष, यथा महानसादौ, 
पूमश्चात्र दयते, पसाद्रहिनाऽपीद भवितव्यम्! इत्येवं लिन्नमरहण- 

सम्बन्वसरणाम्यां ततर रमाता वद्िमवगच्छति, न चैवमारमनो लिद्गि- १५ 
नश्चेतनया लिङ्गेन सादं प्रलक्षेण सम्बन्धः सिद्धोऽसि, यतलतस्तम्ब- 
न्वमनुखरतः पुनस्तदिद्गदरीनाजीवे संप्रत्ययः स्मात्, रिच यदि 
पुनर्जावटिग्गयोः पयक्षङूपा सम्बन्धसिद्धिः स्याचदा जीवस्यापि भत्यक्ष- ८ 
स्वापत्तमाऽनुमानवैयध्यै स्याचत एव तस्िदधेरिति । एतेन मसु येति 
पूमाप्योरिति च छोक्द्यं सममेव भावितं । महानस इति। 
'पाकखाने महानसषमिति देमः । प्रत्रिपादयेदिति । “पद गवी" ;. 
प्रतिपूर्वः देवुमण्णिजन्वदसाचिद्धः ॥ २१ 1“ ९ 

9 अचिप्ति-तानमिखर्थः ६ 
१० गोर्यार 



१४६ श्रीभीतमीयकाव्यं - 

सामान्यतोऽपसत्रापिं यदवा व्याप्या गृदीतया 1 ५ 
संाधमेददमिविं कापि खनेऽमित्पिते ॥ २२॥ ` 

यथा खानान्तसाप्नि पुंसो गव्याऽवरोक्य च । 
रषेर्देश्ान्वरमाप्या गतिं ठोकौऽमानयेत् | २२ १ ५ 
तथा सामान्यतो व्यातं जीष-चैतन्ययोः पुरा । 

९ शदीवा केन १ तखानाऽुमाने त्ख साधकम् ॥ २४ ॥ 
त्रिभिः संबन्धः । 

यद्वाऽथवा सामान्यतः सामान्येन अपरत्रापि अनुमिस्ितदन्यत्रापि 
१ापराततो गृहीतया व्याघ्या साच्यसाधनयोनियतसाहचर्यलक्षणया कापि 
कसिन्नेपि अनुमिितेऽनुभातुमिषटे खानेऽनुमितिं' संसाधयेत् धनु 
मितेः सिद्धि कुत् + जन इति रोषः। कथमित्याद--यथेलादि । 

१२ यथा रोको जनेः पुंसो गत्या गमनेन पुरुषस्य स्थानान्तरं विवि- 
क्षितखानादितरश्यानप्राठिमवरोक्य श्ट, देदयान्तरपा्या जपरखान- 
भ्ाप्या रेः सूर्यस गतिं गमनमनुमानयेत् । रपेगतिमचाप्ताधकमनुमानं 

१५ कुयौदित्यथः । 'मन्वेवं जीवस्यापि सिद्धिमैषिप्यति, इत्यत आह-- 
कयेद्यादि । तथा तेन प्रकारेण पुरा परयै सामान्यो जीवचेतनयो 
रिङ्रिलिश्रयो्व्याह्तिः केन दणन्तेन गीवा, म केनापीदर्धः 

४८ उसखद्धेतोरनुमानमनुमाना्यं प्रमाणं तु मख जीवस्य साधकं नालि । 

नेन भनागेन वु जीवसिद्धिन स्यादित्यर्थः ! द्दमतर तासय्यम्--, 
गतिमान्. मादित्वो देयान्तरपरिदेवदवदि'ति सामान्धतो द्टदनु- 

११ मानादाऽऽदिव्यमतिः तिष्यति--तया सामान्यतो दणटदेवावुभाना 

१ यमारण्लफो त्मिलिदनिोः पस्डनपे, देनिदरभेन सिष्य चामाप्यद्ः 
शरदश्च @ी गम्यते तद् दामान्व्ते स्थ्मनुमानपू 1 

ग 



गौतमीयप्रकान्चाख्यटीकया सदितम् । १४७ 

लयोऽपि सिध्यती!ति उ न वक्तव्यं, यतो हन्त देवदते द्टान्तधर्मिणि 
सामान्येन देशान्तरं गतिपूर्वि्े ्रक्षेणेव निध्िय सूर्येऽपि तां 
ठेव प्रमाता साधयतीति युक्त, न चेवमनर कवचिदपि दान्ते जीष्- ९ 
द्धावेनाविनैम्तः कोऽपि हेतुः प्रलक्षेणोपरकष्यते इति, जगे न 
सामन्यतो दष्टदप्यनुमानाच्स्तिद्धिरिति 1 सं्ाधयेदिति । ष 
सेकिदी संपू णिजन्तादसालिदध । अञुमिप्सिते इति । अनुपू्ौ- इ 
-्सत्न्तान्माढः कर्मणि कः! खानान्तरेत्यादि। मन्यत् खानं खाना- 
म्तरं, मयूरव्यंसकादित्वात्समासः [ मयूव्येसकादयश्च (२।१।७२)] 
एवमन्यो देशो देशान्तरमित्यपि बोध्यम् । अनुमानयेदिति 1 जनु-९ 
मानशब्दाद् 'तरोति' (ग ०) इत्यथे णिच् , ततो छिद ॥२२--२४॥ 

न चागमगम्योऽपि जीव इति देयति-- $ 

सखादागमोऽप्यच्छार्थनिषयो द्याप्ननिर्णयाच् । ` ४२ 
परमाणं) कः स चा्राऽऽप् प्रस्य योऽषुमीधते १ ॥ २५ ॥ . 

हीति निश्चये, दृष्टः साक्षादनुषर्पो योऽर्थैः खर्मनार्- 
कादिपदार्थैः स विषयी गोचरो यस्म सर त्तयामूत भागमोऽपि १५ 
शब्दोऽपि परमाणं स्यात् 1 कुत इत्याह--आप्तित्यादि । घाप्तो 
यथार्थवक्ता, तल निर्णयो निश्चयस्तसात् पिन निर्णीत्त्रात् } 

ययेवं तर्हिं जनेनैव जीयोऽप्रि सिष्यतीत्यराश्याद-- इत्यादि 1१८ 
यचप्येवं तयापि योऽयुमात्मानं भवं साक्षाद्रपमीकते पश्यति स 
चाऽत्र जक्षिम रोके याः कोऽसि ! न फोऽपीत्यथः ! एताक्ता न 

एवमूतमाप्ं कमपि प्रश्यामो यसाऽभ्सरा परत्यक्न इति । तद्वचन - 

इति 1 तद्वचनमागम इति अ्रतिप्चेमदीति मादः ॥ २५ ॥ २२ 
¶ तियतषदवारी शयः ! 



-१४८ † श्रीमींक्मीयकार्व्यं 

रस्परविरोधिन्यागमानामपि मारती । ` ` 
खृदस्यतिर्हिं भूताप्तिरिक्तं जीवं न भन्थते ॥ २६॥ ` 

३ रिच, घागमानामपि मारत्री जआगमसम्बन्धिनी अपि बाणी परस्प 

विसेयिनी जन्योन्यविरुद्धा वियते । एतावता तीर्थिकानां सम्बन्धिनः 
सर्मेऽप्यागमाः परस्परविरोधिनः खल, सतोऽपि संशय एवात्म 

श्यु्तोनतु निश्चय इति भावः । अथ केपांचिदागमानामालनो 
नाखिलगपरतिपादनेन, केषां चिच सस्तित्वमतिपादनेन यथा विरोषतेदरबरौ 
तथा सादषट्श्ोकैस्पदर्डीयति । बृदस्पतिरित्यादि । दि यतो बृह- 

९ स्तिददस्पतिनामा नास्तिकमतपरवरैकक्छपिः मूतेभ्यः ए्रथिव्येतेजोवा- 
ग्वाफाशटक्षणेभ्यः पृश्चभ्योऽति रिक्त प्रयामूतं जीवमात्मानं न मन्यते 
नाङ्रीकरोति ! यत् खल भूतपश्चकं तदेवात्ा न ह॒ ततोऽन्य इति 

9२ मन्यते इत्यर्थः । तथा च तदागमः--एतापानेव खोकोऽये या 
निन्दियगोचरः । भरे! वृकपदं दय यद्वद न्ति॑न्यनहुश्ुताः, ( १ 
दर्घ॑नसयुचचय शो० ८१ > ॥ इत्यादि ) मन्यते इति । “मन शने! 

१५ दिवादिरिसाक्करेरि रद् ॥ २६ ॥ 

विद्ानपन श्वेति वेदयाङ्याशयोऽप्ययम् । 
संभाव्यते तया चेष भू-जला-ऽनल-वायुतः ॥ २७ ॥ 

9८ विद्नानषन उत्पद तान्येवानु विनश्यति । 
प्रेति परलीकेष्य कापि संप्रा न समयते |) २८ ॥-युमम् । 

द्विन्ानघन तेभ्यो मृतेभ्यः समुत्थाय चान्येवानुविमदयति न 

२१ च प्रत्तं्ाऽयी"वेवेमूतं यदेदवाक्यं तलछाऽऽदायोऽभिपरामोऽपर जयं 

१ नाह्ि्त्रतिपादनेन कीदविरोषः, भलिलप्रतिपादनेन जीकभाव शृषययः ॥ 
¶ धष्रिटप्रन्ये धर्दपरहदूएः णटः, च च चिन्यः। + 



गौतसीयप्रकाचाख्यदीकया सहितम् । ९४९ 

जीवन्नाकित्वर्क्षणं एव संमन्यते विचिन्त्यते, मवेति दोषः 1 कथ 
मेतत् ज्ञायते इत्यत आट-तथा हीति । निदर्दनेऽव्ययमिर्द) 
तदेव ददीयतीलय्थः, एष भयक्षविरोक्रयमानो विक्चानयनः पथि. ६ 
व्यादिभूतानां विज्ञानठ्वसमुदायः एयि्यादिनिक्ञानां शानां पिण्ड्प ` 

आत्मेत्यर्थः । मू-जला-ऽनल-वायुतः सय॒दितेम्यः एथिव्यततेजो- 
वाख्वाकारम्यो न तु व्यज्ञम्यो, भानस्य तत्समुदायपरिणामाद्गी- द 
कारादिति मावः । मचकारणेषु धातक्रयादिषु मदमाव्र ख उतय 
शरादुर्मूय, न तु परमवादागत्य तत्तान्येव प्रयिव्यादीनि मूतानि 
विनादामश्रुवानानि अनुरु्षीह््य स विज्ञानमात्रर्प आत्मा विनद्यति १. 
भरलय याति । नस्वासवादिनामिवान्यमर्वं प्रयाति, अत एव 1 

अद्येति । सस्य कोऽथः परलोके रोकान्तरेऽखासनः कापि 
संज्ञाऽभिरूया न लम्यते न प्राप्यते, यसू्येमवे नरकादिजन्मनि १२ . 
अमिधानमासीत्, तसरभवे नाकि, यदुताऽमुको नारको देवो मूला 

इदानीं मनुप्यः संकृ इत्यादि । नारकदेः भ्रागेव सथैनाशे नषटता- 
दिति मावः } एतेन सर्वथाऽऽमनः समुतय विनष्टलात्त भवाद्भवा- १५ 
न्तरं कोऽपि यातीति ताप्पयङ््या निवेदितं, मूले विज्ञानघन एवेति 
वाग्येकदेदाः सममवाक्योपल्कको ेयः । संमन्यते इति । 
संपूरौण्णिजन्ताह्तेः कर्मणि ठ्य् । भूजेल्यादि ! भूव चङ १८ 

चानस्ख बरायुश्च एषां समाहारो भूजखनर्वायु तसच् समादारन्द्- 
विषानात्समुदितानामेवेतेषं ग्रहणं, न डु व्यस्ानाभिति मावः । इदा- 
काश्यपदमनुक्तमपि संमा, 'प्मूतमयो शात्मा! इत्यादिठच्छास्लो- २४ 
स्वात् । तानीति 1 शस्छणेव्यमूत्-+.८ १।४।९० ) इत्यादिनाऽनोः 
(अनु दप } कपेपवचनीयत्याद्, तयोगे “करमपरद-१ २६ 



१५९ श्रीगीतसीयकाच्यं 

(८२।३।८) इत्यादिना द्वितीया, संरेति 'ोत्नसं्ञा नामपेयाऽ$ 
स्याऽऽहाऽभिख्याश्च नाम चेति हैमः ॥ २८ ॥ † 

ड् श्ूल्यतामसेव मन्वानाः सौगताः शूल्ययादिनः । 
क्षणिकल्वात्सतोऽप्यन्ये योद्धा अवं न मन्वते ॥ २९॥' 

तथा सुगतो बुद्धो देवता एषामिति सौगत बैदधदर्शनिनो सुनयः 
शल्यतां दूलयत्वमेव मन्वानाः खीकुर्काणाः सन्तः शूल्यं निराकारं 

बदन्तीति शुत्यवादिनः, वियन्ते इति दोषः ! ते हि सर्व शत्यमे- 
चासि, न तु किमपि तात्तिकमिति खहदि श्रदषानाः सन्त एतदेव 

९जनानां पुरः भररूपयन्तीति मावः { जयान्ये' केचित् वैद्धा बद्धम" 
तेकदैदिनो विद्वांसः सतोऽपि विवमानस्यापि वस्तुनः क्षणिकलाव् 
कणमान्रखायित्वात् जीवमालमाने न मन्वते न सीक्रवन्ति । ते हिः 

२२५यद् सत् ठत् क्षणिकम्" इति व्यातिमङ्ीडतय सतोऽपि जीवर क्षि 
कवान्नाल्िचमेव भरतिषयन्ते इत्यर्थः । मन्वाना इत्ति ] "मन षने! 
तानादिफादसाकर्रि ट्टः चानच् । सौगता इति । श्ाऽख 

9५ देवता" ( ४।२।२४ ) इत्यण् । “सर्वः सुगतो शुद्ध इत्यमरः । 

श्व्ययादी तु सीयते, इति दमः । क्षुणिकैति । क्षणिक मावः 
क्षणिक वस्नाद् › 'द्वितीयक्षणंदविष्वंसमतियोगितवं' क्षणिकत्मिवि 

3< ठदक्ठणम् । मन्यत इति । तानादिकान्मने करि छद् ॥ २९ ॥ 

„ १ एषण णुद उपदेष्य परन्तु दस्य रिप्याधतुविपा पिप्नमतय पन् । 
ठेषु माच्यधिकातुदादिनः सवश्टन्यतावादिनः सव कथिक भन्धते + २ वषः 

त्पतिदरिरीदस्मे गृतिर्वस्व एवंविभो यो व्वंदरोनायः दस्य अवियोधिता 
तदस्ति, स्वस्वामादस्य व्रहियोगीि खः । तन्मते व्रयमकये कुन उपति 

८ यछ दघ नायः ४ ॥ 



गौतमीयप्रकाश्चख्यटीकया सहितम् 1 १५१ 

अस्ित्यमपि जीवस्य संमवेदधेदवाक्यवः } 
तथा हि जुहुयादग्निं खर्मख काकः ॥ २० ॥ 

वेदवाकंयतः श्ुतिवक्यात् जीवस अल्ित्वं सद्धावोऽपि संम-३ 
वेत् ! कयमिव्याह-तथादीति ! तदेव दरीयति--छरीख कामु- 
कोऽभिकापुको जनोऽमिदोत्रं क्रियादिरोपं जुहुयात् यजेतः इति । 
असद्रिदवाक्यात् जीवाक्लिववं संमवति, यतो जीवस सद्भावं चिना९ 
खरीमरा्तिः कस्य भवेदिति भावः । जुद्धुयादित्ति । हु दानादौ 
जसाक्तररि लिद्धं ॥ २० ॥ 

अदारीरं वसन्तं वा स्पृातो न प्रियाऽग्रिमे । % 
ˆ प्रियाऽग्रियपरिव्यागः सशररीरख नस्ति दि ॥ ३१ ॥ 

तथा मियं चामियं च भियाऽमिये रागद्वेष, नासि दारीर यस्य 
सोऽदादीरे निरुपाधिक मासा तं तथामृतं वसन्तं तिष्ठन्तं भ्रति म १२ 
सरतो न स्प कुरुतः । दीति निश्वये, सह गरीरेण वर्धते 
इति सदारीरः, सकर्मक आत्मा तस्य प्रियाऽग्रिययो राग-दवेपयोः 

परित्यागो निरुक्तिखि । वाशब्दः पादपूरणे । एतावता "न ह भै १५ 
सशरीरस्य प्रियाप्रिययोरपदतिरस्यशरीरं वा वसन्तं प्रियाप्रिमेन 
शटा" इति वेदवाक्यमपि आतसमनोऽद्धितरमतिपादक्मेव, जन्यया- 
ऽशरीरलेनावखानासंमवादिति मावः ॥ ३१ ॥ ` 

अकर्ता निर्गुणो मोक्ता चिद्रूपः पुस्यः स्प्रतः 1 
एवं पिरुद्वार्थवाद निवद्धा जगमा यततः ॥ ३२ ॥ 

तथा करोतीति फ न फत्ती अकरीऽक्रियाकारकः तया निता 
गुणा रागादयो यसत् स निरो रागादिवर्जितखया भुनक्ति १९ 

१८ 



१५२ ` श्रीगोवमीयकोान्यं 

अनन्तसौखूयमिति मोक्ता परमानन्दसंपन्नसखया पुनश्चिद् ज्ञानमेव सं 
खषटपं यख स विद्रपोऽनन्तक्ञानमयस्वथासूतः पुरुप सात्मा प्तः 

३ कथित्तः । एतेन “अस्ति पुरुपोऽक्चा निगुंमो मोक्ता चिद्रप' इयादि- 
कापिलगमेऽपि जीगच्धित्वमेद प्रतिपाद्यते इत्यर्थः । एवं प्रागुू- 
प्रकारेण यतो हेतोः जगमा आपतोक्तयो विरुद्धो योऽतौ जथै- 

दवादोऽथकथनं तेन निबद्धा अधिताः सन्ति, तस्रादागमानां पष्ट ' 

विहद्धतान्नागमप्रमाणादप्यार्मसत्वसिद्धिरिति मावः ॥ ३२ ॥ 

उपमप्रमाणगम्योऽप्यसो न मवतीत्याद-- 

५ आत्मसादश्यमाविभ्रव् भरत्यक्षं न हि चस्तु तत् 
यखोपमाप्रमाणेन साधनीयोऽसुमान् भवेद् ।॥ २३ ॥ 

सात्मनो जीवस्य सादय तुल्यत्वमावरि्नत् दधानं तत् प्रय 
9२ प्रत्यक्लननानविपयं वस्तु पदार्था न हि अलि-यख वस्तुन उपमाः 

भरमाणेव सादृश्यमरमाणेन धञुमान् जीवः साघनीयो मवेत् साध्यः 
स्यात् । दृदमन्र तासर्यम्--उपमापमागमप्यस् साधकं नालिः तत्र हि 

५गोत्द््रो यवय इत्यादाविव सादटरयमसनरिकटेऽे युद्धिुत्मादगति । 
न चेद्टान्यः फथित्निमुवनेऽप्यारमसदथः पदार्थोऽलि, यदर्नादालाः 
नमवगच्छामः। ननु फालय-ऽऽकाय-दियाऽऽ्दयो जीयतुल्या व्रियन्ते 

9८ इतति चेत्? । न। तेषामपि विवादाऽऽस्षदीमूतत्वेन तंदियद्धादिति। 

आपिध्रदिवि । लपपूीड्टणः फ्रि ट्टः च् ) अतुमारिति। 
सवः भाणाः सन्त्यसेति भयुमान् 'जीदः स्मादयुमान् सत्व॑मिति 

दैमः॥ ३३ ॥ 

दृठ सपौपरिताध्योऽपि जीवो म मवतीत्या-~ , 



गीवमीयप्रकाश्चाल्यरीक्या सदिवम् । १५३ 

उपपति्दिनाऽऽत्मानं न भवेच रिं च सद् । 
यद्वसास्सण्ययेदेनर्थपच्या वयो सनः ॥ २४ 1 

च पुनर्य बस्व॒न आसमान विना जीवमन्रेणोपपिः सम्ेनं ३ 
न मवेत्, तद्स्ठु किं वियत इति दोपः, यतो बुधो जनो विद्वचनौ 
यद्वत् य वस्तुनो वखात् एनमा्मानमर्थोपरयाऽधोपिमपराणिन 
साधयेत् 1 एवादता न हि दृष्टः श्चुगो वा कोऽप्यथे जासानमन्वरेण ९ 
नोपप्यते, यद्वटासं साधयाम इति मावः । २४ ॥ 

प्रमाणादिपयो जीरो भावोऽखि वान वा। 
संरेपे मनसीति खे सर्वता वेयदम् ॥ ३५ ॥ ° 

एव प्रागुखी्य प्रमाणानां प्र्नादीनामविषयोऽगोचरो जीव्र 
आमा मादः ससदार्थोऽछि वा, न या~नाल्ति वा १ एतावता काप्या- 
गमे एतत्सद्वायप्रतिपादनादयमसि अथवा मावोपटम्मकपमाणपशचरू- १२ 
विपयतातीतसवाद् प्रतिपेषसाधकामावाख्यषटपरमाणविषय एवायं जीव 

शयधः । दे गोतम, इत्यमुना परकरेण लं ते नि मनसि द्ये 
सदोषे संशयं विदधासि ! ननु ङतो मवद्विरेवद् चावमि्याघ्चस्यट-- १५ 
सर्वेत्यादि । सै वस्तुनां जानातीति स्वेदः, व मावत, 
ठसास्स्े्ञमविन महं वेचि, सवेमपि लन्मनोगवतरदायं जाना- 
मीत्य्ः । तुरब्दोऽवमारे ! संशेपे इति । पेधू्वाच् दीह सपे" १८ 
अलात्कचरि स्ट । इति पूर्यपद्षः ॥ २३५ ॥ 

शुतवेति मम्द्वाचो मीतमोऽन्वदमल्छवः 
अघे! सर्वञ्च एषोऽस्तु दभ्याविति विद्धी ॥ २६॥ 

इतीरथं भगवतो दीरजिनस गायो याप्याः शरुत्या निसम्य श्ट 



९५४ श्रीगौतमीयकार्व्य 

अन्तध्वि्तमध्ये चमक्छतश्चमसकारं पाठः, विक्ित इति यात् । 
जत एव विशुद्धा निमेख धीबुद्धिवेख स तथाविधो गोतम इन्द्र- 

६ मूतिः, अहो इति जाशवर्ये, एष वीरजिनः सर्वज्ञः सर्वपदार्थतनाता- 
ऽस्तु मवतु इयमुना प्रकारेण दध्यौ चिन्तयामास । द॒ध्यापिति 
श्यै बिन्तायाम्' असास्करैरि लिट् ॥ २६ ॥ 

६ पुनः किं दध्याविलाद-- 

` सन्दिग्पोऽर्थोऽ्यंकाश्योऽयमासीच्छरय इवोरति । 
अतिष्ठाछोषभीतेन मयाऽऽख्याती न कर्हिचित् ॥ ३७॥ 

९ अयं सन्दिग्धः सन्देहविपयीमूतोऽथं उरसि मदीये हदि शत्य 

इव थप्रकायोऽप्रकाश्चनीय आसौत् अमवत् । कथमित्याह--मतः 

प्रतिष्ठाया गौरवस्य रेषो विनाद्मस्साद्वीतेन दरितैन मया कर्हि 
४२चित् फंदापि न आष्यातो न निगदितः । एतावता यदुं समयं 

विद्धसमु भ्रकयिप्यामि तर्हिं मे महच्चविधातो मविष्यतीत्यागङ्कय 
अयमर्थः कदापि विदुयां यु न प्रकटीकृत इति मावः । प्रतिष्ठेति । 

३५५्रतिषठा मै(रवे सितावि'त्यनेकार्थः । मीतेनेति । “दरितश्चकितो 
मीत! द्रति दैमः॥ २७ ॥ ४ 

यवद्विकल्पः सन्देहोऽ्वच्ि्ट मम् मानते 1 
9८  तावद्विकस्पस्त्वधुनाऽयुनाऽयं प्रकरीतः 1 ३८ ॥ 

मम माने मदीये वितते यवन्तो विकल्पः सद्नत्णा यत्रेति 
यावद्धिकस्पः सन्देदः सगयोऽवर्चिष्ट अगृत्त्+ तावन्तो व्रिफट्पा 

२१ यत्रेति तावद्विकर्पोऽये सन्देदोऽघुना सम्प्रति सुनाऽनेन पीरमि- 

“£. ¶ शअ्रद्मयो य शात्, ति कदीुदरितपारणिन्यः) 



गौतमीयप्रकाश्ाल्यरीक्या सदितम् । १५५ 

नेन प्रकृतः पादुष्कूतः 1 यथा मे हदि सन्देदोऽमूत् तेवानेन 
साम्प्रतं स प्रकरितो न तु किञ्चिदन्ययेति भावः । अवर्चि्ेति। 
शवूतु वर्ने, असातकर्चरि ठड् । तुः पदपूरणे ॥ ३८ ॥ ६. 

उपांद्य खितमेतसान टि किश्चन विद्यते । ~ 
ततः सर्वविदोऽसान्मे भवतात्तचनिर्णयः ॥ ३९ ॥ 

एतसाद्रीरजिनादुपां् च्छन्नं खितं वरचैमानं किंचन किमपि ६ 
यस्तु न टि विधते न टि असि ! एतख सर्वमपि वस्तुजातं भवयक्ष- 
मेबोस्वीपय्थः । ठतस्तस्पारकारणात् असाःसर्मनिदः सर्य्तान्मे मम॑ 
तक्वनिणैयः परमाथनिश्ययो भवतात् सम्पयताम् । उपांशिति 1 ९ 
अम्ययगिद्म् । “र्यां इति हैमः । किश्वनेति । इदमप्यव्ययं ।. 
सर्वेत्यादि । सर वेत्तीति सवैबित् तसात्, किबन्तः ॥ ३९ ॥ 

इति सद्ःखपयन्तं तं विज्ञाय पुरुपोत्तमः । १ 
आचष्ट पुनरप्येनं नयजुचतरपक्षताम् ॥ ४० ॥ 

इत्येवं प्रागुक्तभकारेण सङकर्पयन्तं चिन्तयन्त गौतमं॑विन्राय 
जञात्वा पुरुषोत्तमः पुरुषश्रेष्ठो भगवान् एनं गैतमसुत्तरपक्षतामुपतरपक्ष-१५ 
भावं नयन् प्रापयन् पुनरपि भूयोऽपि जाच्ट भकथयत् । पुर्पे- 

त्यादि 1 पु्येषु उतम इति विम्रदः । आचषेति । श्वक्षिदर 
व्यक्तायां वाचि, आद्भपू्बीदसाकरपरि खड् ॥ ४० ॥ 

किमाचटेत्याह-- । 

से खपंचेचे प्रलक्षे मबतो यदि। " । 
श्रु गोतम! सन्देदविज्ानं किं तयान टि१॥ ४१॥ २ 
िन्ञानमय एवं टि प्रको जीव श्यते । ~ 
प्रमाणान्तरसाभ्यत्रमसत्यसिन् विचार्यते ॥ ४२. - १३ 

१८ 



१५६ श्रीमीवमीयकान्यं 

„ है गौतम! टे इन्द्रमते !, खं शयु निशामय--यदि भवतस्तव खत 
वे निजावुमविद्धे सुखदुःखे साताऽप्राते प्रक्षे पयक्षन्नामविषय- 

३मूते वियते ताद् सन्देदविननानं संशयादिविकानं तथा तेन प्रकरेण 
खस्ेदनसिद्धम् , जत एव प्रयज किं न॒हि अन्ति ?। म्येवे- 
चरथः ततः किमिव्याह--विङ्कानेत्यादि । वितानं खरप्मसेति 

मिज्ञानेमम एवंविष एवायं जीव यलाऽलामिः भरलक्ष इष्यते 
वाञ्छते नतु विक्गानातिर्कोऽन्यः कोऽपीय्थः { ठथाऽिन् 
भ््य्तेऽपति अविथमाने सति अन्यसमाणं प्रमाणान्दरमनुमानादि 

९तेन साध्यतयं विचार्य्यते विदिन्तयते, सति भत्यजञे ष्या भमाणान्तरोप- 
न्याप शत्य्धः । यदाहुः माप्यन्यास्याठरः श्रीदैमघ्ररयः पृज्याः- 
"गीतम | भवतोऽपि भवयक्ञ एवायं जीवः किमन्येन भरमाणाम्तरोपन्या- 

भरसे? *ननु कोऽयं जीयो मम मव्यक् दति चेदुच्यते--यदेतत् ठव 
संथयादिवि्नं सवेदन्िद्धं दि स्ति स एव जीवः, सं्या- 
दिज्नानव उदनन्येत्वेन जीवत्वाद् । यच्च प्रयक्षु तत्न ममाणान्तरेण 

१५ प्ये, यथा खश्ररीर एवात्मतंयेदनसिद्धाः पुसदुःखादयः । [न्प ) 
श्मत्यस्रसिद्धमपि सप्रामनगरं विश्व द्यम्यवादिनं भरति साध्यते एवेति 
व् नवं, निरारम्मनाः सर्व प्रययाः परत्ययवयाद् सपरपरययवदिव्यदि- 

१९ सदुद्धावितबापकयममापस्व तत्र निकरणाव् अत्र खासग्राहफमत्म 
पापषममयामादादिति'” ( पिरोपद० दृदृदूरि० गार १५५४ 

३०१० ८६६६-७) ॥ ४१५५२॥ 



मौवमीयप्रचादाख्यदीकया दिवम् । ९५७ 

इत्वाये भरयक्षो जीवः कत इत्याह- ५ 

अेमस्यय एकोऽपि करिया तरकाटिकीं स्पा । 
म्रत्यघ्ो ददयते, जीवं विना्द्रययः इदः? ॥ ध्र ध ३ 
शरीर एव चेदेपः प्रत्ययो गृद्यते तदा । 
तदचस्ये शरीरेऽपि खवख न भवेत्कथम् १ ॥ ४७ ॥ 

एकोऽपि अर्दमल्यसनैकालिकीं सूत-भवदू्-मावि-क्षणकात्रयो- 
द्वां क्रियां स्पश् जाश्रयन् भरलङ॒ः साक्षात् इस्यते बिडोक्यते । 
वतः करिमित्याद--जीवमिदादि 1 जवे निनाऽस्ानमन्तरेण अह- 
मित्याकारकः प्रत्ययः कुतः कसराद्भषेत् £ जीवसद्धावे एव तत्संमवः१ 
खात्, ततोऽस््ेव भत्यक्षो चीवर इति । “नन्वयमहंमत्ययो देहे एवो- 
लते, न जीवे इत्याणदधपूरवं भरतिविधानमाह--दारीर इत्यादि । 
चेदि एषोऽहमित्याकारफः प्रत्ययः शारीरे एव गद्यते खीक्रियते १२ 
तदा सा वस्या यस्य तत् तद्वस, तलिन्. तदवसे जीवितवत् 
धिते मूस व्यापन्न भराणिनः शरीरेऽपि कयं न मवेत् । एतावता 
जीवं विनाऽपि चेदहरत्ययः सारर्हिं मूत्तदारीरेऽपि स युज्यते, १५ 
तलायीवविपयक एवायमित्यर्थः । यदाहुः पूज्वीः--"प् यतः} 
शरतवानहं, केभ्य, त्षातवानहं, जानेऽहं, चास्याम्यहम्, इत्यादि- 
प्रकारण योऽयं श्रकाछिकः कार्यव्यपदेदाः, तद्विषये प्रयुज्यमानतया १८ 
तत्ससुस्यो योऽयमरहुमत्यय, एतसादपि प्रल्ज्ञ॒पएवाऽयमात्मेति 

भरतिमथलख । जयं हि सर्मत्ययो नानुमानिकः, भरै्गिकत्वात्; नाप्या- 
गमादिपनाणसंमवः, तदनमिन्नानां बाख्योषायदीनामप्यन्तर्मुलतया- 
ऽऽ्मपराहकतमैन खसंवि दिवस्य तस्योलादात् › घटादौ चानुखादादिति । २२ 

% दतः =वष्यमायग्ररणात् \ २ मटपदिधीदेमचन्द्रपप्िपाद्ाः { ५ 



१५६ श्रीगौवमीयकाव्यं 

. दे गौतम {दे इन्दरमूते !, लं णु निकामय--यदि भवत्व खस 
वैच निजालभधसिद्धे दखदुःखे सात्ताऽवाते प्रलन्ने प्रयकषक्ञामविषय 

३मूते वियते तदि सन्देहविज्ानं संशयादिवि्ताम तथा तेन मरफरेण 
सपवेदमतिद्ध् , जतत एव प्रयकषं फिं न॒हि अन्ति १ । सत्येवे- 
स्यरथः । ततः किमिव्याद--विज्ञानेखादि ! विज्ञानं खरूपमसेति 

&निन्ञानमय एवेनिध एवायं जीव जालसाऽसामिः भरयक्ष इष्यते 
वान्ते नतु विज्नानातिरिकतोऽन्यः कोऽपीत्यथेः 1 वथाऽसिन् 
प्रल्ेऽप्तति अविद्यमाने सति अन्यसमाणं प्रमाणान्तरमनुमानादि 

तेन साध्यत्वं विचार्यते विचिन्त्यते, सति प्रत्ये भथा भरमाणान्तरोप 
न्यास इयर्थः । यदाहुः माप्येव्याूयातारः श्रीहेमघ्ररयः पूज्याः-- 
प्णौतम | भवतोऽपि भत्यकष एवायं जीवः किमन्येन भमाणान्तरोपन्यी- 

9२सेन १ न्यु कोऽयं जीवो मम प्रलयश्च इति चेदुच्यते--यदेतव् तयैव 
संशयादिविक्ञामं खसंबेदनसिद्धं हदि स्फुरति स एव जीवः, संशय 
दिानसव वदनन्यैत्वेन जीवतात् । यच्च भक्षं ततन प्रमाणान्तरेण 

३५ साध्यं, यथा सद्रीर एवात्मसनेदनसिद्धाः छसदुः्खादयः । [न्व } 
श्रलक्षसिद्धमपि समामनगरं विश्व शन्यवादिरनं भति साध्यते एवेति 
चेत्? नेवं, निरारम्बनाः सर्व भ्रतययाः भरत्ययत्वात् लमरप्रल्यययदिदि- 

१८ सदुद्धावितवाधकपरमाणेव तत्र निराकरणाव् अत्न तातममरादकमलय्े 
भाधकप्रमाणामावादित्ति" ( विदोपाव० बृ्ुचति० गा० १५५४ 

२० ए० ६९६६-७) ॥ ४१ ॥ ४२॥ 
¶ दश्च विोपावर्यशमाप्यम्--धीजिनमदरयधिक्षमाधमगेविंदितम्द ्र्यस् 

मल्पारिपीदेमचन्द्रप्रिवरैवदिवा ॥ व्यश यथोविजयपरन्यमालाद्रारिण पुरेण 
पथमानीतम् । > जीदाभिषनत्वेन जीवंस्पवाव् 1 " २ एतव्डिपवः धाय 

> भ्युरिवप्न्ये नदि `. . - ५. = 



गीतमीयप्रकाद्चाल्यरीकया सहितम् 1 ९५७ 

ईतश्चायं प्रयक्षो जीवः कुत इाह-- 

अरहमरसयग एकोऽपि क्रियां त्कार स्पण् ! 
श्रलयक्षो द्यते, जीवं विनाऽ्दप्रययः इतः १॥ ४७३॥ ३ 
करीर एव वेदैः प्रत्ययो गृह्यते वदा । 
तदवे शरीरेऽपि खतख न भवेत्कथम् १ ॥ ४४ ॥ 

एकोऽपि सर्हमत्ययसैकालिकीं मृतत-मवद्-भानि-रक्षणकारत्रयो- ६ 
द्धवां क्रियां स्पृशन् चाश्रयन् मयक्षः साक्षात् दयते विरीक्यते । 
ततः किमित्याह-जीवमिव्यादि । जीवं विनाऽसमानमन्तरेण अ~ 
भिल्याकारकः प्रलयः कुतः कस्माद्भवेत् £ जीवसद्धावे एव तत्संमवः ष 
स्यात्, ततोऽस्येव लक्षो जीत्र इति । नन्वयमहंमल्येो देहे पवो- 
सचते, न जीवे इत्यादद्धपूरं प्रतिविधानमाह--्रीर इत्यादि । 
चेद्यदि एषोऽहमित्याकारकः प्रत्ययः शरीरे एव गृदयते खीक्रियते १२ 
तदा सा वस्या यस्म तत् तदवखं, तिन् तदवस्ये जीवितवत् 
पिते मृतस्य व्यापन्नस्य प्राणिनः शरीरेऽपि कथं न मवेत् । एतावता 
जीवं विनाऽपि चेद्टेमत्ययः खाहि मृत्टरीरेऽपि स युज्यते, ५ 
वसाजीवविपरयक एवायमित्यर्थः । यदादः पूज्यौः--““{[यतः] 
(@कृत्तवानहं, करोम्यहं, ज्ञातवान, जानेऽहं, जञास्ाम्यहम्, इत्यादि- 
प्रकरिण योऽयं त्रैकालिकः फार्यव्यपदेशः, तद्विषये प्रयुज्यमानतया १८ 
तत्समुत्यो योऽयमहंभत्यय, एतस्रादपि प्रक्ष एवाऽयमासमेति 
प्रतिपच । जयं हि जरपत्ययो नानुमानिकः, अिद्विकत्वात् ; नाप्या- 
गमादिपमाणरमवः, उदनमिज्नानां वाटगोपाटादीनामप्यन्तर्मुलतया- 
ऽ्मग्राहफत्वेन खप॑विदितस्य ₹स्योलादात् , षादौ चानुसादादिति। २२ 
` म समवकवमागसमाच् ९ र मत्वाधिमच्स्ा१ 



९५८ श्रीगौवमीयकाग्यं .् 

[ किव] हन्त कथमस्ति जीवेऽहमिति प्रतिपन्नं त्वया, 'विपष्रयासपे 
विपयिणोऽनुर्थानप्रसङ्गात् , देह एव अस्याहपलययसय विष्य ईति 

३चेन्न,' जीषविभ्रसुक्तेऽपि देहे तदुतिपरसङ्गात् ¡ सति च जीवविषये- 
ऽसिन्नहरत्ये “किमदमस्षि (बनास इति भवतः संदायः केन् 
भ्रकारिणोपजायते £ अर्ूरलयगराघ्यल्य जीवस्य सद्धावादस्यहमिति 

६ निश्यय पव युज्यते इति भावः । सति चासिन्नात्माऽलिलसंशये 
कस्यायमदंमत्ययो युज्यते ? निमूल्त्वेन तदनुत्यानपरसङ्गादिति'? 
( विदोषा० बृह० प° ६६७) ॥ ४२ ॥ ४४ ॥ 

९ जीवामाये संश्यतिज्ानमपि न युज्यते एवेति द्यय्ाद-- ` 

उत्पादः संश्षयस्यापि न स्याद् संशयिनं विना । ८ 
विज्ञानास्यो शुणो शेष विदय गुणिनं इतः १॥ ४५॥ , 

५२ सदायोऽस्ि असेति संद्यी संदेहवान् जीवसं विना संशयसा 
उत्पाद उष्य्तिर्न स्यात् ! कथमिव्याह--यिच्चानेत्यादि | हि यव 
एष संयो विज्नानमाख्या यख स विज्ञानारूयो विहाननामा गुणो- 

१५ऽत्ति, स च गुणिनं विहाय गुणाश्रयं द्रव्यं सुक्लवा कुतः संभवेत्? 

भयमर्थः---यदि संदायी जीव एव मादौ नालि तर्दि मसि-नासीति 

सायः कस्य मवतु ह संशयो दि चिक्ञानाख्यो गुण एव । न च 
१८ गुणिनं विना गुणः संमदतीति ॥ ४५ ॥ 

मम्वत्र दद एव गण्यद्ठु इत्यारक्षय प्रतिविधानमादः 

मूतेत्वाद् जडत्वाद्रा देदोऽख न गुणी भवेद् । 
अमूचेख गुणख्यादरूपोऽमूको शुणी यतः ॥ ४६ ॥ 

२१ मूर्दत्यनमसिमत्वात् बा पुनर्डतवादचेतनत्वदिद शरीेऽल 



१६० श्रीनौतमीयकाव्यं 

गुणी प्रस्यघ्च एव खाद्य परतयक्चगे मते । 
स्पे गुणे हि ग्रयष्ठे प्रत्यक्षः खाद्रटो गुणी ॥ ४७} 

` ३ गुणे चरानादौ परलश्तां गते प्रचक्षमावं प्रपते सति गुणी गुणाऽऽश्रव 
चासादिः भक्ष एव लात् 1 केन द्न्तेनेवाह--स्पे इत्यादि। 
हि यचो सूपे ृप्मरक्छादिके गुणे भयक्षे सति गुणी इस्णरयदिः 

शल्पाथयो पटः भतयक्गः खाद् । ययमर्थः--मत्यक्च एव गुणी जीव; 
स्छृति-विनासा-चिकीरपी-जिगमिषा-संययेवयादिक्ञानविोपाणां द्रः 
प्रानं चकत्ेदनमव्यक्षसिद्धलराव् , इद यस्य गुणाः धरयक्षाः घ धयो 

दृष्टो यया घर, प्रलक्षयुणश्च जीवखस्माव्यकोऽ्, याद् धटोऽपि 
गुणी रूपदिगुणप्रयक्षललदिव प्रय्षः ठद्वद्वि्नानादिगुणप्रक्षत्वागा 
त्मापि प्रक्ष इति ॥ ७ ॥ 

५६ अभो दोपाविर्मावपूयं परतिविषानमाद-- 

शव्द गुणे ठु प्रत्यत गुण्याकादस्रथा न फिम् १ । 
यैवं मयाः, पौदरलिकः शब्दो नाकामो गुणः ॥ ४८ ॥ 

१५ तुखब्दः प्रशन, (ननु शब्द धन्दामिाने गुणे प्रयक्षे उति गुणी 
शन्दगुणाश्रय याकाश्चखथा तेन प्रकारेण किं न रन्दवत् परयक्षः 
कयं नाचीव्ययः, । पूवमसुना प्रकरेण ह गीदम ! तं मराऽ्ेखा मा 

१८मनख । कथमित्याद--पौद्वदिकः इत्यादि । यतः छब्द जाद्नयगो 
गुणो न मदति, श्तु वद्रदिकूः पुदरय्युणोऽखि, पृद्ररस्तु पत्र 
एवेति म श्रदयेषोऽप्यत्र कार्यैः } ददमेवाहुः पूयः--नन्प- 

३तकान्विङधोऽवं, यस्मागाङदायुयः शब्दः परयक्षोऽचि, न पुनराशाच- 

9 मपयोदूनदन्दनूपस्साः ददप बहप 
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गुणी ग्रयक्ष एव खाद्रुणे प्रत्यक्षतां गते । 
स्पे युणे हि श्रये प्रयक्षः खादटो गुणी ॥ ४७॥ 

` & गुणे ज्ानादै प्रक्षतां गते प्रलक्षमावं प्राते सति गुणी गुणाऽऽश्रब 
जआलमादिः भरतयक्ष एव सात् ! केन दणन्तेनेदयाद--स्पे इत्यादि 
हि यतो स्पे छ्प्णरक्तादिके गुणे मव्यक्षे सति गुणी कृष्मरकादि. 

द सूपाश्रयो पटः प्रत्यक्षः स्यात् । अयमर्थः--प्रसयक्ष एव गुणी जीव 
स्परति-जिकासा-विकीषी-जिगमिषा-संशयेत्यादि्ानविरोषाणां तद्र 
रानां खस्रेदनम्यक्षसिद्धलात् , इद यस्य गुणाः प्रयकषाः  ्रलक्षो 

९द४ो यथा परः, प्रयक्षगुणश्च जीवस्तसमात्यक्षोऽये, यखाद् घटोऽपि 

गणी रूपादिगुणम्र्क्षल्वदेव प्रयक्षः तदद्विजञानादिगुणमयक्षतवादा* 
स्मापि प्रयक्ष इति ॥ ९७ ॥ 

१९ अथोक्त्थे दोपाविमीवपूर्ं भतिविधानमाद-- 

शब्द गुणे त॒ भ्रत्य गुण्याकाशस्तथा न किम् ?। 
मैवं मखाः, बौद्धलिकः शब्दो नाकादागो गुणः ॥ ४८ ॥ 

१५ तुशब्दः प्रक्षे, ननु शब्दैः शब्दाभिषाने गुणे प्रयते सति युणी 
शब्दयुाश्रय याकाद्यछठथा तेन फेण किं न चछन्दरवद् मरय; 
कथं नास्रीयर्थः } एवममुना प्रकारेण टे गतम ! खं मामला मा 

१८मनख ! फथमित्याद--पीद्रखिकः श्त्यादि । यत्तः शब्द भाकायगो 
गुणो न मवति, रिच दीदटिकः पुद्रययुणोऽननि, पुद्ररष्ठ प्रय 
एयेति न ददेदोऽप्यत्र कार्यैः । द्दमेवाटुः पू्यौः--नन्व- 

११नेकान्तिकोऽये, यसादाकायगुणः शब्दः ्रत्यक्ञोऽचि, न पुगराङय- 

१ मणपारधीहेमचन्द्रवरिफदाः विदधेदा बृषदत्तो 
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गुणी प्रयघु एब खाटे अ्रतयध्वदां मते । 
क्पे गुणे टि प्रक्षे प्रलयः खादयो गुणी ॥ ४७॥ 

२ युम कञानायै शरत्यश्चवां मते भयक्षमावं परति सति युणी युपाऽऽथवर 
यात्मादिः पक्ष एव खात् } केन उन्तेनेत्याह--सूपे इत्यादि। 
हि यत्तो क्पे ्प्णरकादिके गुणे प्रयक्षे सति गुणी उृष्णरसादिः 

इ स्पाश्रो पटः धयक्ष; खात् । जयम्थैः-- परयक्ष एव गुणी जीव्; 
प्टति-सिन्ा्ा-विकी्ी-जिगमिया-संययेयादिक्ञानविरोषाणां वदु. 
प्रानं सतरेदप्कषतिद्धलाद् › इह यस्य गुणाः भक्षाः प्रलक्ञो 

दष्टो यथा घटः, पलक्रुण्च जीवखसरसल्यपरोऽयं, यस्परादू पयोऽपि 
सुणी सूपादिगुणमयक्षस्रदेव भ्रचदः द्द्धितानादियुणभव्यक्षलादा- 
स्मापि पयक्ष इति ॥ ४७ ॥ 

१२ यथोक्ं दोपानिमीवपृदं प्रतिविषानमाद-- 

शब्दे गुणे त प्रलये युण्याकाशस्तथा न किम् १। 
मैवं मंखाः, पौदरकिकः ब्दो नाकामो गुणः ॥ ४८ ॥ 

५५ तुव्दः भते, ननु छब्द रव्यरमियाने गुणे प्रयष्रे खति गुणी 
छन्दरुणाश्य साकराद्मखया तेन प्रकारेण किं न शब्द्रषत् शरवक्षःट 
कयं नाखीलर्थः, { एूवमनुना मकरेण हे मीठम } तं माऽमेला भा 

१८मनत्त । कथमित्ाद--पौद्धरिक इत्यादि । यतः एव्द णाक्ाध्गौ 
गुणो न भति, षु वैदरलिकः पदररशुणोऽखि, पुद्ररस्तु परय 
प्वेति > यदटेयोऽप्यवर कायैः । इदमेवाहुः पूञया-- भन 

१३कान्विकोऽये, वस्नादमफाधमुपः चव्दः मत्यक्तोऽचि, य पुनराङाध- 

¶ मलररमीदूनयन्दद्षरसदाः शेय" तरतो 
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मिति 1 चक्षुपा गुद्ते इत्यथे बिरोपे इत्यणः । रित्यादि । निर्गतं 
उयाविर्थखात् › शखसमीयवर्सिनि खढ़चिधर्मसङ्धामकसयपाधितमितिं 

` उतदक्षणम् ॥ ५०-॥ 
› - सथोपसच्िरीर्ुराद-- ९ "~ 

इत्यात्म देशवस्तेऽपि प्रयक्षः सर्वथा मम । 
९६ ` अस्खलज्ज्ानयुक्तस्वाद्धबतः संशयो यथा ॥ ५१ ॥ 

इ्येधक्तभकारेण रे गौतम { खशरीरे - तेऽपि तयापि देशतं 
एकदेशेन सात्मा मलयश्नोऽस्ति, छम्मसयत्वेन भवतः सर्यसापि म्सुनो 

९ देशयिपयल्वात् घटवव्, तथा हि-- सर्वमपि खप्रपयौयतोऽनन्त- 
पर्यायं वस्तु, छदसमखश्च परतयक्तेण साक्षात् तदेरमेव गृहाति, भव्यक्षेण 
च प्रदीपदिपकाशोनेव देशतः मकारिता जपि धटादयो व्यवहारतः 

अय परत्यश्ना उच्यन्ते एव, सवातमना च केयठिपरयक्षभेव वक्तु परकाशयति, 
तो मम अस्वरुग्वानयुकतलादग्रतिदतानन्तनानवस््ेन सर्वथा 
सर्वीत्मनाऽपि प्रत्यक्षोऽयमात्माऽस्ि यथा भयतस््वत्सम्बन्धी संशयः 

१५ सन्देदः ॥ पत्तायताऽभतिहतानन्तक्ञानिनो मम॒ यथाऽतीन्दियमपि 
स्वस्संशयनिज्ञानं मव्यक्षे तथा सर्गासनाऽयमार्ाऽपि; इति पति- 
पदन्न । अस्खरदित्यादि । यस्च तद् क्रानं च अस्वर 

१८ ज्जने, पतेन युक्तोऽस्वरञ्जानयुक्खस मावसखत्वं तसात् ॥ ५१ ॥ 
~ परश्चरीरे वरटि कथमित्याद-- व: 

असुमानाद्ृदाणेवमन्यदेहेऽपि चिन्मयम् । „ ` “~ 
२५  जीवमस्तीति भषति-निगरततिस्यां खर्ूप्बत् ॥ ५२ ॥ ̀ ~ 

१ यषा स्फटिके जपाडुगमरकवा, सव्र जपाुमुमदमीपदर्तिति स्णटिके 
स-जयाकुदुमग्तिर्वपर्मद॑कमस्चम् उपाधिदनिदय्ः ६ ४ 



मीवमीयप्रकोन्चाख्यरीकया सदितम् । श्ट 

ˆ यथा सदेह एवमयुना प्रकारेणन्यदेदे परररीरेऽपि अनुमाना- 
दसुमानममाणेन चिन्मयं विज्ञानाद्मकं जीवमात्मानं गृहाणाऽवदुध्यख 
कथमित्याद--अस्तीति । विज्ञानमय आमा विते इति । यनु- इ 
मानमेव सूचयन्राद--गरटृ्ीत्यादि । प्रवृ्ति-निवरतिभ्यां देतुभ्यां 
खक्पवत् यथा खरूपे इव इति । अयमर्थः-- परररीरेऽप्यत्ति.जीवः,. 
इ्ठनिष्टयोः प्रवृतति-निवृत्तिदर्शनात् यथा खरूपे खात्मनि; इद यत्रे-९ 
छएटाऽनिष्टयोः प्रवृ्ति-निवृदी दय्येते तरत् सामकं दष्ट, यथा-- 
खदारीरं, तथा च शरदतति-निवृच्ती दधयेते परदारीरिऽतस्तदपि सात- 
कम् । जात्मामृये च इष्टाऽनिष्टमडपि-निदृती न मवतः. यथा घटे, ९ 
इत्यनुमानात् परदारीरेऽप्यातम्िद्धिरिति । चिन्मयमिति । चिद् ̀ 
ज्ञानमेव खसूपमसेति चिन्मयक्लं खरूप्वदिति खह्पे दरवे्यर्थ 
म्रतम्यन्ताद्वतिः ॥ ५२ ॥ ए १२ 

` ननु लिङ्गलिङ्गिनोः पूर्व॑ सम्बन्धाप्रहणान्न लिङ्गाजीवोऽनुमीयते 
ईत्याशष्टव तत्मतिविधानमाह-- (५4 

अगृीत्वाऽपि सम्बन्धं पूर्वं लिद्धेन ठिद्धिनः 1 - _ *५ 
सम॑ विधीयते चानुमानं लिद्गेन तयथा ॥ ५३॥ ` 
1 गत्रिऽ्चुमीयते । ` ~“? 
अत नैकान्तं पूं सम्बन्पग्रहणं स्एवम् ।। ५४ ॥ *१८ 

पूष मयम लिङ्गेन समं बिेन साद लिक्षिन्सम्बन्यं अगृदीतराऽपि 
सपरिगृद्ाऽपि छिङेन अनुमानं विीयते क्रियते । कथमिव्याद-- 
वथयेत्यादि। तद् द्येते-यतो दसय रेदनरुमोचमरगनिगी ति २१ 
म्य देत॒मिरगत्रे धरीरे मूलौ देवनिरोपोऽनुमीयतेऽोऽसद्धितो 
पू सिप्लिद्निनोः सम्बन्यमरदणमयेकान्विकयनिभिवं सपं फथिवय् | १६ 



१ - , श्रीगौतमीयकान्यं ` . 

इदमत्र तात्वमेम्-“यतो यथा चदाकेन समं शद्ग केनाऽप्रिन प्ग्ृदीतं 
तथा म खद्ध लिङ्गैः कैथिदपि सम लिङ्गी जीवः कापि केनापि एुरा. 

३उपाचः परतो न लिक्गादनुमेयोऽसौ जीव इति यन्मन्यसे लं,-तत्रोच्यते. 
सोऽनेकान्तः, यसाहि्गेः सममदृएपूरवोऽपि मूत्ो देवविरोषः शरीरे. 
दसन-गान-रोदन-करचरणभूविक्षेपदिभूतलिन्नदीनादनुमीयते इतिः 

९ बालानामपि मतीतमेवेति । जयप्ये दाब्दः पादपूरणे । लिङ्गेनेति । 
देती करणे वा तृतीया ॥ ५३ ॥ ५९ ॥ प 

समुमानान्तरमप्यातससाधकमाह-- 

१ , आदिमन्नियताकारा जोतौ जातौ यततसलुः । 
` इलाल श्व म्भसख तत्कत्त कोऽपि करप्यताम्॥॥५५॥ 

यतो यखद्धतोरगोमदिवादिमेदमिन्रायां जातो जातौ तनुः शरीरम् 
१२ मादिमनियत्ताकारा आदियुक्ताप्रतिनियताकारवती च दश्यते) तत्त- 

स्माखनोः क निष्पादकः कोऽपि पदार्थः कर्प्यतां समर्थ्यताम्! कय, 
कं इय {--कम्मस्य घटस्य ऊुयरः कुम्भकार इवे । यथा कुम्मस्या 

१५ दिमन्नियताकारताकच कुढारो विते तयेत्यर्थः, यश्च तनोः कर्ता 
स जीव एवेति । भयमर्थः--देहः सकर्मुकः, आदिमच्वे सति प्रति- 
नियताकारत्वात्, षययत् । द्द यद्वस्तु आदिमरपतिनियतताकारं तत् 

१८ तक्फ दृष्ट, यथा घटः, यदुनरकतैकं तदादिमद् प्रतिनियताकार 

मपि न मवति, ययाऽप्रविकारः, यथाऽऽदिमलतिनियताकारो दे 

३, खठः सोऽपि सकटैकः, यश्च तस कर्ता॑स जीवः, पतिनियत- 

१ भग्र "जातो यतखदुखतः शवे ष्ाधीमुद्रितपायोऽखरः, एन्दोमह्दोय" 
डटयाव. खारस्यदिष्दाच । ४ 
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करत्वं मे्वदीनामप्यक्षि, नच तेषां कथिका इति भैरनैरन्तिको 
हतुः स् » जतोऽ्नाऽऽदिमत्त्वनिदोषणयुपौउमिति। आदील्यादि । 
सादिर्धिचते असाः साऽऽदिमतती) . नियतो निध्ित्त आकारो यला 
सा नियताक्ारा, सादिमती चसौ नियताकारा चेति कर्मधारये 
पुबद्वावः । तनुशब्दः शरीरवाची नित्यसीठिङ्गः ॥ ५५ ॥ 

नतु देह .कच ड ईरोऽखि, न त॒ जीवश्ततो -नेतदनुमान- 
मासमसाधकमियारक्याह-- “ 

रो निरणो यो वा न स् कर्चत्वमर्ेति । 
९ कृतङृत्यत्साचिन्यानिर्विकरपततोऽपि वा ॥ ५६ ॥ 8 
हे 'गौवमं ! ईय द्विविधः निपुणः सगुणश्च ! त्त्र योवा 

निैणो राद्वेपादिगुणवर्जित ईश्वरः परमासमाऽि से त कचं 
कृदरभावं नार्हति, न योग्यो मवति । इत इव्याद--कृतेस्यादि । १२ 
कृतानि छयानि येन स कृतक्वयो निप्पादितपयोजनस्तख मावः छत- 
त्यं, सचिवस्य मावः साचिव्यं साद्य, कृतष्त्यसस साचिव्यं 

ऊतश्त्यत्वपराचिन्यं तस्माच्, ताथत्वसादाय्यात् वा । पुननिर्विकदय- १५ 
स्वरो बिक्स्यरहिततवयादपि । एतावता निखिस्कर्मक्षयान्मोक्ं प्राप्य 
इतेशृत्यीूतोऽत एव बिकट्पवर्जितो य रईशवरख्वल्य पुनः कर्मकरसतम- 
युक्तमिति भावः । निर्मुण इति । निर्गता ुणा यसात्सः, निष्क्रान्तो ४८ 
शम्य इति बा "निरादयः ऋन्त्ायर्थ ( वा० ) इति पञ्चम्यन्तेन 
समा; 1 “सचिवः सहायेऽमात्ये इति हैमः ( अनेकार्थः) 1 ५६1२० 

* 4 व्यमिचाए्रपरपयायोऽनेन्तनामासी देवामाचः, खश्षण-मेदाभ्यां तस्य 
नरैदिष्यम्, भग्र तु सापारणो व्यभिचारः, वषटशचण सा्यवदन्यशतदवुः } ; ; 
३ मेनां नाचि भारिमत्ता, ठैपां कयित् धाश्रतव्राद्-नित्यरबात् । 
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शरः सगुणो यस्तु लयदुस्या कर्युवां गतः 
नामान्तरेण तं जीवं विद्धि गोतम! दुद्धिवः। ५७ । 

इ हे गौतम! यस्तु खदुक्तया सुव वचनेन - करतां गतः कमावं 
भर्तः, भत एव. सह गुभे राग्धेपादिभिवरचतते इति सगुण श्रोऽख्िं 
ते बुद्धितो वुच्या नामान्तरेण अपरनान्ना जीवे विद्धि जानीहि । र्य 

९ सगुणमीश्वरं स्वं कपुत्वेनाङ्गीकरोपि स एवासाभिजीवे उच्यत्ते, भतो 
असाकमिष्टसिद्धिरेवेति मावः ॥ ५७ ॥ २ 

अथोक्तानुमाने दोषमारङगव परिहरन्नाद-- | 
य् दृष्टान्ते मूर्वां वीय दोपमात्मनि मा ग्रहीः । 

अँद्टदेदसंयोगान्मूषतवं तख निधितम् ॥ ५८ ॥ 
हे गौतम 1 लं दन्ते कुलरलक्षये मूर्खता मूर्षिमत््वं वीक्ष्य ' 

१२दष्ा आत्मनि जीवे दोपे मूर्वलामावटक्षणं मा हीः मा गृहाण । 
कथमिव्याद--अच्ेत्यादि 1 यष्ट ञयमाऽद्युमं कर्म, देहः शरीर, 
तयोर्जाविन सह यः संयोगः सम्बन्यस्तसात् तष्य संसारिणो जीवेख 

१८५ मूर्खं मूर्धिमत्वं निध्ितमसन्दिग्धं, विद्यते इति .रोषः । तथा. चं 

सति न तदोषंमवः 1 जयमर्थः-- "धटस्य क्तौ कुलालो मूर्विमान् 
सद्धातरूयोऽनित्यादिखमावश्च दृष्ट इति), जतो जीवोऽप्येवंविध एव 

१८ सिष्यति, .एवद्विपरीतश्च -किलटाऽस्कं सापयितुमिषट इयेवं साध्य 
विरुद्धसयाथक्वात् दुटोऽयं देतु'रिति तवं मन्यस्े--तदेतदयुक्त, यतः 

० सल संसारिणो जीवस्य ्ापयितुमि्टलाऽदोपोऽयं, स टि बटकर्म- 
पुद्रर्द्ातोपमूदलात् शरीराय कथंचित् भूरीसवादिषर्मयु एवेति 

२६ दोपटेदोऽपि शद्धय इति ॥ ५८ ॥ 
१ -नच्छदेदेयोगात्र ईति ऋाष्ीयुद्रवः पाठो न मनोरमः ॥ 



गौततमीयग्रकाशास्यरीकया सदितम् 1 ९६७ 

. ननु मूर्तोऽयै जीवसि. घटादिवत् साक्षा्किमिति न दयते £ 
इत्ाशङ्याह-- ^ 

अद््टतेऽपि किं बायोमूर्वलं नाभिरप्यते १। . ‰ ३ 
इत्थं चानुमितिग्रायो जीवः सद्धावमश्ुते ॥ ५९॥ 

, वायोः पवनस. .अदृषटसरेऽपि साक्षादनुपरजञ्धत्वेऽपि किं स्याः 
मूलं नाभिरष्यते न खीक्रियते ? पनावता सक्षादलुपरुम्यमानोऽपि ह 
वायु्तवया मूर्चतवेन खीक्रियते एव, एवं चामुं जीवमपि खीकुर इति, 
भावः । इत्यं च वक्ष्यमाणप्रकरिणापि अलुमित्याऽ्नुमानिन् ग्रामो , 
जीवः सद्धावमलित्वमश्चुते परापरोति । अभिरभ्यते इति । अभिपूर्वात् ९ 
“प कान्ती" इत्यसाककर्मणि रुद् । अश्रुते इति । 'अराङ्् व्यातौ" 
असत्कर्परि ट् ॥ ५९ ॥ 

कथमिप्याह-- 
अक्षाणां परतच्रस्वान्करणत्वं विमिधितम् 
ततोऽथिष्ठायकं सोम्य ! विना जीवं कमिच्छसि १।६०॥ 

“ दे गौतम ! अशक्षाणामिन्दियाणां परवन्नत्वास्पराभीनत्( करणं १५ 

साधनत्वं प्रिनिश्ितं, निश्चयेन वकतते इव्यथः । तत्तत् करणत्व 
जीवं विनाऽधिष्ठायकमिन्धियाणामविष्ठात्तारं तवं कमिच्छसि £ एतावता 

जीच श्र तेषाभपिष्ठाताऽसतीत्यशैः । इदमत्र तासर्यम् ; अयमत्र १८ 
योगः--इन्दियाणां, सस्ति जयिष्ठाता, करणस्वात् , यथा चक्र-चीवर्- : 

ृत्-सूत्र-दण्डानां ऊुलाखः, यच निरयिष्ठातूकं तत्करणमपि न मवति; 
यथाऽऽकाक्ं, यशचेन्दियाणामचिष्ठाता सर जीव इति ॥ ६०.॥ ,. . २३ 

सन्दश्वदुपादानमक्षग्रामं प्रतीहि मोः ॥ 
कमाखहुपादाते विषयग्रदणिऽस्त्ययम् \॥.६१ 1 .. ६ 

“ 3 श्रद्णेऽस्लयम् इति कारशीमुद्धिवः पाठः ॥ -. --*- > ` ;‡ न. 

३२ 



१६८ श्रीमौवमीयकान्यं 

> तथा मो गतम } जक्षम्ाममिन्धियसमुसषदोनं प्रतीहि जानीहि, 
उपादीयते ग्यते वस्वु अनेनेति उपादानं, वस्तुग्रदणसाधनमिदयर्थः। 

३र्विवत् ? संदेशावत्> यथा सन्दंदामुपदानं जानासि तयेग्यर्थः । यथ 
विषया उपदेयाः याव्द-रूपादयच्चेषां महे खीकारे उयावाताऽयं 
जीवोऽस्ति, उपादत्ते इति उपादाता पस्तुप्राहक इतर्थः ! विवत् १ 

ईकमौरवत्, यथा कर्मारो छोहकारो रे्ादिमरहे उष्रदा्ाऽलि 
तचे्यथेः 1 अयमत्र मावाधः- यत्र खठ़ आादानाऽध्दियमावसत्राऽ- 
यक्यमादाता समख्ि, यथा रोके सन्दंशकरोहानां रोहकारः, वियते 

९ चेन्दियविपयाणामादानाऽऽदेयमावः, अतद्येषामप्यस्याऽऽदाता स 

च जीवः, यत्र लादाता नालि तत्राऽऽ्दानादेयभवोऽपि न वियते, 
यथाऽऽफादो इति । सन्द॑दोति । “सन्देशः खयाख्कमुख' इति 

१२हैमः । (सांडसीः इति स्ोकमसिद्धो ोदकारादयुपकरणविशेषोऽयम् । 
उपादानमिति । उपाद्पूर्वरानः करणे स्युर् । कर्मारेति । 
“व्योकारः कमारो लोटकार' इति हैमः । उपादानेति । कर्षरि 

५्च् ॥ ६१ ॥ । 
तनोः सद्वातस्ूपत्याच् स्वामी जीवोऽछमीयते 1 
ोम्पत्वाच शरीरस्य मोक्ता जीवोऽ मीयते ॥ ६२ ॥ 

१८ तथा तनोः ऋरीरस्य सद्धातख्पत्वात् खामी तन्नायो नीव 

आत्माऽनुमीयतेऽनुमानगोचरः क्रियते, तदयया--देदादीनां, निचे 

खामी, पतद्वातख्यतात् ! उपरक्षणं धेतव्-तेन मूर्तिम्यदिन्दिय- 
२१ कलाचाध्ुपत्वादिव्यादयोऽपि सनैकान्तिकलपरिदाराथे संमवद्विदिद- 

यिेपणा देतवो योभ्याः । यथा गृहादीनां पूतरघाग्रदय इति 
१३ दन्तः । यल्युनरसामिकं॑ठतसद्वागादिस्पमपि ग मवति; यथा 

५ 



गौतमीयम्रकाराख्यदीकयां सहितम् । १६९ 

गनद, सद्वातादिरूपं च देहादिकं तखाद्ियमानखामिकमिति । 
त्था पुनः शरीरस भरोयतात् भोक्ता-जीवोऽनुमीयते, तयथा देदा- 
दीनां भोक्ता, समस्तमोग्यत्वात् + यथा शाल्यादिभक्तवघादीनां नरः, ३ 
यख च मोक्ता नात्ति तद्धोग्यमपि -न भवति यथा खरविपाणं, 

भोग्ये च दइारीरादिकं ततो बियमानमभोक्कमिति ॥ ६२ ॥ 
अथ शछोकत्रयेणापरमप्यातपाघकमनुमानमाह-- # 

विहाय वस्तुनोऽस्तित्वं न स्यात्संशयसम्भवः । 
सवो स्याणुुंसोः खाद्रण्ये संशयोद्धवः ॥ ६२ ॥ 

` हे गौतम ! वस्नः प्दाथैस्याऽत्िं सद्रावं विदाय त्यक्वा ९ 

संशयसंभव संश्यस उत्पचि स्यात् , यस्तुसद्रावे एव संशयोयति- 
रिति भावः ) तथा हि- हि यतो “सरण्येऽरव्यां सतो्वियमानयो 
खाणुष॑सोः शङ्कपुरुषयोः संशयख उद्धवः परादुभोवः स्यात् । वियमान~ १२ 
खाणुपुरुपविपयक एव संशयोऽरण्ये जनानां समुत्पद्यते, नावियमान- 
वेस्तुविषयक इति भावः । विहायेति } बिनाऽर्थेऽन्ययमिदमर , नलु 
स्यबन्तमेव करत्वासंमवात । तथा च श्रीहर्षभयोगः--“विद्टाय १५ 
भमीमपदपैयावाये,ति ॥ ६३ ॥ 

सन्दिग्धं यच्च वत्तत्रान्यत्र वाऽस्तीति नियः 
शशषीयभृद्गनासिित्वेऽप्यन्यत्राऽसिं तदेव सत् ॥ ६४ ॥ १८ 

यच वस्तु सन्दिग्धं संदेदविषयीमूतं पयते तद्वस्ठु तसिन् 
परदेदो अन्याऽन्यकिन्वा प्देरोऽस्ि वियते एवेति निश्चयो वसैते। 
भनु यदि यत्र संश्चयसेनावदयमेव मान्यम् , ततः शाश्श्ज्गमसतीति २१ 
आं, तत्रापि कयचित्संशयसद्धावादित्यत आद--श्यीयेत्यादि 1 

श्षदस्य जन्तुविदेपयेदं शीय शसम्बन्षि यत् श्ङ्ग विषाणं सख २३ 



१७८ ४ ` भरीगीत्तमीयकार्व्य 

ग्िल्वेऽपि असद्धावेऽपि अन्यताऽन्यमिन् प्रदे तत्. शरद्ररकष्णं 
वस्स सदेव वियगाममेवाक्ति । -एतावेत्ता दाक , एव तत् श्र 

शनाद्षि । अन्यत्र गवादावल्येवेति न कथिद्यमिचारः ॥ ६९ ॥ 

एवं संशयसद्धावादात्माऽस्तीति प्रतीयते । ( 
न्ध्यापुत्रख नाहितवे संशयोऽपि न कखचित् ॥९५॥ 

६ पवमना प्रकारेण संदायस्य सद्धावात् मात्मा जीवोऽस्ति वियति 
इति प्रतीयते ज्ञायते तथा वन्ध्यापुत्रस्य नाल्िखेऽसद्धा्रे संशयोऽपि 

, कस्यचिन्न मवति । पतेन सदस्वुन पु संराय इति सिद्धम् । उक्तं च 

रश्रीविरोपावदयकघरचौ --“दे गोतम { जस्येव जीवः तव संयतः, 
संशयमद्धावात् › यत्र यत्र संशायस्त्र तदस्ति, यथा खाणुपुरपो, संदामश्चं 
तव जीये तसादस्येवाऽयम् । तथा हि--खाणुषुरुपयोरूषवघारेह- 

१२ प्रिगाहाचुभयसाधारणथर्मभत्यकतायां चरनशिरःकण्डंयनपयोनिल- 
यनवछटवारोहणाद्चमयगतविशेषयर्माऽपर्यक्षतायां चोमयगतैतद्यमौनु 
सरणे च सति एकतरविशेपनिश्चयं चिकीर्पोः किमिदमिति विमवी- 

१५ रूपः संशयः परादुरलि । एवं मूते च खणुपुरुषादिगतंसये तद् खाणु* 
पुरपादिकं वस्तु ज्व] अवस्ठुनि संस्याऽयोगात् › एवमात्मश्यरीर- 
योरपि प्रागुषर्व्यप्तामान्यविरोपपर्मस्य भमातुन्तयोः सामान्यधर्म- 

9<रद्यक्षतायां विदञेपघमीभलयक्षसेऽपि च तद्विपयानुस्श्रती सत्यामिकतर- 

, १ तंथा च चठन-शिरःकण्डूयनादयः पुखयग्तविरशेदथमौः, चलनं-गतिः, 
~ भिरःकष्डूयनं-दसन दखारभ्या वा शिरसः कण्डरयनम्-खर्यनमिदयर्थः,, अपि 

“ सर वयोनिलयन-~ब्यारोदणषदयो पमौः स्थाणुयतविेषयमः, वयोनिरयने- 
स्थाणौ . वयसा पिणं चि्दयमं याश्रयस्यानमिखर्धेः, कहयारोदणं-वङ्ी्ना 

“भारेदणम् छष्वयया गमनगिखर्थैः । . 



मौवमीयमराशास्यरी कयां सदिवम् 1 १७ 

वि्ोषोपरिप्सोः (किमवमात्मा किं वा दरीरमात्रमिदम् £ ईति विमर्या- 
खूपः संदायो जायते । मयं चात्मदरीरयोः सत्वे एवीपपयते, नकत् 
खाप्यमावे, सतोऽखि जीवः, अथैवं वरूपे-मरप्यादिषु साणुपुरप-े 

. संधये तत्र.विवश्षितपरदेदोऽनयोरेकतर एव मवति, न पुनर्मयमपि, 
त्थमुच्यते वरियमान एव वस्तुनि संयो मवति ? इति, तदयुक्छम्- 
समिभायाऽपरिजानात्, न दि वयमेवं रमः तत्रैव परदेदो तदुमयमप्य-९ 
सरतीति गरंतु यद्वतः सन्देदखदस्व॒ तत्रान्यत्र वा परद्रो पु्रमस्येव ! 
अन्यथा पषठमूतविपयो संशयः स्यात्, . तसरात्संशयविपयत्वादरस्येव 

जीवः इति सितम्” (विगोषा० बृ्० ¶० ६७३) इत्यादि ॥६५॥ ९ 

हत्यमात्माजुमित्यापि साध्यतां भीकम ! खया । 
अवाऽविरुद्धवाक्यार्दं वेददं रिमावय ॥ ६६ ॥ 

ह ओम १ त्वया इथं प्रागुकतमकारेण भनुमित्याऽपि अनुमान-१२ 
` श्रमागेनाऽपि भासमा जीवः साध्यताम् 1 "ननु प्रागुकविरुद्त्रेदवक्यार्- 

मुसम्तस्त्यमतोऽप्रि मम ॒संययोऽतितवरिराधिताऽदधिय ध्य शंन 
सुश्चति दक्छि करोमीत्यत जाद--अयेत्यादि । समयानन्तरं वेद १५ 

यिद्ध विरोषवर्ितो योऽसी वास्याथश्ठमेवं वद्यमाणमरूरिण 
विमावय विविन्तय। भागुक्तविदधर्ये ाम्रटं मा कार्पीरिर्ः॥६६॥ 

कयमित्याट-- ~ " + 
विक्ानपरुपयोगोऽत्र न्ान्ददीनयोः स्मृतम् 
त्सद्वाते पनसेन विद्चानयन उच्यते ॥ ६७ ॥ 
उत्चिमचादतेम्यो पटादिम्यो ययाययम् ~ 
.स जीव्रद्व्यपर्यायः ससत्यायाऽनुनदयति ॥ ६८ ॥ २२ . 

१ प्यं पलै स सं -उनः इकः इनो ससय + २ = 
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तत्रः संज्ञाऽपि न प्रेत्याऽपरसंज्ञासथुद्धयाद् । 
- शवं हि देहिपर्यायोत्पत्तिनादौ विपशितौ ॥ ६९ ॥ ` 

३ अदारीरं वसन्तं वेत्यादिवेदोक्तिभिः स्फुटम् । । 
शरुबत्वं तख जीवस्य द्रव्यत्वेन अदर्दितम् ॥ ७०.। ` , 

४ चतुर्भिः संवन्धः 

६ अन्राऽसिन् 'वि्ानघन प्तैतेम्यो भूतेभ्यः समुत्याय तान्येवानु- 
विनदयति न च प्रत्यसंनना'सीति वाक्ये ज्ञानदर्शनयोंपयोगो 'विन्ञानं 
स्मृतं कथितं, विशिष्टं ज्ञानं विक्ञानमिति तस्य वित्नानख सद्वातः 

९ समू धच उच्यते, तेन कारणेन जीवो विज्ञानधन उच्यते ॥ ६७॥ 
अथ स विज्ञानधनो जीवद्रन्यस्य पयय, उत्पत्तिमतत्वाव् षरादिभ्यो 
मृतेभ्यो यथायथं यथायोग्यं समुत्थाय उत्य अनु पश्चात् भर्था- 

१२न्तरेऽपरि योगे सति नश्यति विनादौ प्रापनोति ॥ ६८ ॥ तत- 
दनन्वरमपरसंक्ञापद्धबाद् अषरोपयोगिसंकायाः समवतः प्रेत्य 

संज्ञाऽपि नासि, प्राक्तनी श्ञानसं्ताऽपि न वि्यते। हि इति निश्वये, 
५ एवमसुना प्रकारेण देहिनां जीवानां ये पर्याया जानोपयोगाचा- 

खेषायुतपत्तिनायै। उस्पादन्ययी विवक्षितौ ॥ ६९ ॥ तथा "अशरीरं 
वन्तं वा" इत्यादयो या वेदोक्तयो वेदवाक्यानि ताभिः छदं प्रकरं 

9८ तख जीवस द्रव्यत्वेन दवव्यरूपतया भुवं नित्यत्वं रदर्धितमल्ि । 
येदोकिर्यया--^न ह पै सद्यरीरस्य प्रियाऽपिययोरपटतिरल्षि, 
अशरीर वा वसन्तं प्रियाऽप्रिये न सात इति, यथा "अग्निदो 

२१ जुहुयाव् खर्गकामः, इत्यादि 1 पएतदर्थस्तु प्रागेवो कोऽतः पुनोच्यते 
इति ॥ भय छोकनतुषटमस मादना विधीयते--इ् पिश्ागमनो जीव 

२१उय्यते, ठया हि--विशषानं श्रानदर्थनोपयोगः तैन सद्ाऽभिन्नतेन 



मौतमीयप्रकाशाख्यदीक्यां सदितम् 1 १७द् 

धनं निमिरलवं प्रा्ठो विन्ञानघनो जीवः, यदि वा प्रतिप्रदेशमन- 
न्वाऽनन्तविन्नानपयीयद्वातथरितलात् विज्ञानयनो जीवः । एवकारेण 
जु विक्ञानधन एवाऽसौ म तु नैयायिकादीनामिव श्वस्मेण निर्वि्नान- 

लाज्रडोऽसी बुद्धिस्तु तत्र समवेतेवे'ति नियम्यते । स हि मूतेभ्य 

उलचते, भूतानि इद घट-पटादिज्ञेयवस्तुखलूपाणि अम्प्रितानि, 
तेभ्यो ज्ञेयमावेन परिणतेभ्यो “वयेऽयं पटोऽयम् इत्यादिज्तानपर्याये- द 
णोत्यते द्व्यर्थः ! उतस्ान्येव ज्ञानारम्बनमूतानि कालक्रमेण व्यव- 

धानसखानाऽन्यमनरकत्वादिनाऽथौन्तरोपयोगे सति निङेयमायेन विना 
समश्ुवानानि, अनु पशात ततदूबोषपर्गोयेण स विनश्यति! “ननु ९ 
विमित सर्वथाऽयमास्मा विनदयतीति चेत्", मेवम् , ए श्वाऽम- 
मात्मा त्रिखभावः, तथा दहि--मर्थान्तरोपयोगकाले पूर्व निज्ञानोप- 
योगेनायं विनशवरखमावः, भपरविक्ञानोपयोगतस्तु उत्पादसरमावः, १२ 

अनादिकाटप्दृयसामान्यनिज्ञानमात्रसन्तत्या ` पुनरयं विज्ानषनो 

जीवोऽनिनए एवाऽवतिष्ठत । एवमन्यदपि. वस्तु उत्पादन्ययप्रीव्य- 

समावमेव वोध्यम् । न च प्रलयेति। न चाजन्यवस्तृपयोगकाले प्राक्तनी १५ 
ज्ञानाऽल्ि । कुतः । साम्पतवस्तुविषयोपयोगात् ! अयमर्थः-- 
यदा धटोपयोगनिवृ्तौ पटोपयोग उत्पतते, तदा धटोप्योगसंशना 
नाति, तदुपयोगस्य निषृत्वाक्ितु पटोपयोगसंसेवाऽचि ! तदुषयो- १८ 

गञ्नैव तदानीडुलन्नताव् , तसद्वकञानघनास्यो वेदपदम्वमिरितोऽयं 
जीवः | ततो गीतम 1 प्रतिपययेनमिति ॥ ७० ॥ 

भथ यत्सत्ररगिकमिति व्याछिदादरिनां वौद्धानामेकान्तवादितं 
वचेयति-- "तः 1); 
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श्षणनश्वरवावुद्धिबेद्धानां या शते श्रुता ¦ 
-  ज्ञानपयोयमाध्रिय सास्तु द्रन्यानपेक्षणात् 1 ७१ ॥ 

३ वैद्धानां सौगतानां शरुते शास्रे या गक्षणनश्वरताबुद्धिः स्वेमपिं 
वस्तु जात क्षणविनश्वरमख्वीयेवंमूता मतिः श्चुत भरसिद्धाऽस्ि, -सां 
वद्धि्न्यानेक्षणात् द्रव्याऽ्पक्षामविधाय, किं नानप्यायमाश्रितय 

९ सीद अस्तु भतु । एतावता पयौयनयाभ्पक्षया क्षणनश्वरलतं सर्वः 
प्दाथनामखीत्य्थः ! द्रव्पेत्यादि । स्त्यवरूलोपे-, (० > इति 
पश्चमी ॥ ७१॥ 1 

९ अथ नाल्तिकादिमतं निराकु्वनाह-- 

अहुमानाव् खसाघ्यं यः साधयनपि तं पुनः । 
खण्डयस्िह चार्वाकः सतां प्रा्ववाः स किम् १ ॥ ७२ ॥ 

४२ इदाऽसिन् लोके स चार्वाको नालिकः, किं सतां सुरां 

आदययुपादेवं वचो वचनं यस स प्रा्वयो मवति १न॒मबल्येवे- 
व्यः । स क इव्याद--मन्वित्यादि । यश्वः खलयातमनः 

¶५ साध्यं नाच्चित्वमतुमानादनुमानममणिन साधयत्नपि वे युनरनुमानादि- 
साध्यं जीवं शण्डयन् निराकुर्वन् वरते । एतावता यो येन प्रमाणेन 
दछमाष्यं शापयति तेमय तिद पदार्थान्तरं म खीकु्ते । तस्राऽय- 

१८ थार्भमापिणो चचनं कस्य सत्ुरयस्छोपदेयं मवेदिति भावः ॥ ५२॥ 

श्रव परं तच्ं वेषां सच्दरन्यवादिनाम् । प 
देषां पायोऽर्थदयन्यत्याव् प्रतीताः स्युः फदाऽदि न ॥ ७३ ॥ 

ठा तेषो श्ल्यगादिना ब॑दकदेधिनां शत्या पद प पानं 

१ त्यं स्यान् दिते, तेषां यो गितेऽर्थदमत्यवदमिषेयदीनवा्- 



गोतमीयप्रकाराख्यरीकयां सितम् । १७५ 

दापि कस्िन्नपिः कलि (न प्रतीताः ` स्युने `प्रतीतिुक्ता मवम्ति । - 
सयमर्थः--ये, खल सर्वं शत्यमेवास्ीति बद्न्ति- तेषां बाचोऽपरि 
सर्यवक्चन्तगतलात् शस्या एव, ततथ्यार्थद्यल्ये तद्वचने ̀  को विद्धान्प- 
त्रीति कुर्वतिति ॥ ७३ ॥ र 

वेदान्तिमतमाभ्रित्य ब्रद्यक्यं यद्यपि सितम् } ६ 
` दधाऽपि लिद्गमेदेनाऽऽ्ममेदमवयाएए्य ॥ ७४ ॥ . इ 
: , वेदान्तिनां मते वेदान्तिमते, सदाधरित्य यदपि ब्रह्मण चात्मनं 
हैक्यमेकलं सितम्, तथाऽपि हे गौतम 1 लिन्नसख चिहसय ' भेदेन 
घात्मनो जीवस्य मेदं नानालमवधारय जानीहि । वेदान्तिमतं ताव. 

दिद्मू--““एक. एच हि भूतात्मा भूते सतेःय्यवखितः ।` एकया 

गुप चेव दृस्यते जख्चरद्रवत् 1 यथा विञ्यद्माकादं तिमि्त- 
पठतो जनः । संकीणेमिव मात्राभि्भिन्ाभिरभिमन्यते ॥ तेदममरं १२ 
बह्म निरविकल्मवि्ययया । कटपुतमिवापन्नं मेदरूपं भाते. ॥». 

इत्यादि ॥ ७४॥ .. ., .- 5 ~ 

ननु कथं टिद्गमेदेनारमभेद शत्यारद्याद-- - ` ; भ 

उपयोगो टि लिङ्गं खात्तखोक्कर्पाऽपकर्पत्ः। ` , , ` ` 
मेदास्त्वनन्तां जीवानां मिन्नता तेन गताम् ।॥ ७५.11 

दीति. निश्चयेन उपयोगो ` स्ानदरीनोपएयोगः, स . च अवतस्य १८ 
चिरं स्याद् विते । तसयोप्रयोगस्य त॒ उक्तर्फपरकपंवः मतिरीरमा- 

यिक्यन्यूनमावात् जीवानां नन्ता मेदाः सिद्धाः, तेन कारणेन हे 
रौततम ! त्वया जीवानां भिन्नताऽनेकविषलं गवां सीक्रियतो, 
उ वेदान्विषदेकतरमिति भावः । पां भिनलं लु संसारीतर(सिद्ध)> २२ 
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` खावसत्रससुक्षममादरपर्यो्ाऽपरयापादिमेदैरवसेयम् ॥ सनन परयोगः-- 
मौनाख्मा सुवि जीवाः, रश्षणादिमेदात् + कुम्मादिवत्, यच न भिन्न 

इन् तस्व क्षणमेदः, यथा नमस इति । अपि च एकतवे सति जीवानां 
युखदुःखवन्धमेक्षादयो नेोपपन्ते सर्यग्तलान्नमस इव । यत्र ठु 
सुखादयो न तत्सर्वगतं, यथा देवदत्त इत्यादि । इत्थं चकै घुखा- 

&्नुपपतेनौनालं जीवानामिति सितम् ॥ अत्र नैयायिकाः--“भवतु 

सदि जीवानां नानां किंलेकैको जीवः सर्वनगव्यापकोऽस्तु इति 
मदन्ति, ततनोच्यते---जीवस्य सर्वैजगद्यापकत्वं तावदसङ्गतमेवं 

५मविमावतः मतिमाति ! मल हि रारीरमात्रादखायिलसैव भमाणसिद्ध- 
त्वात् ) या च प्रयोगः -दे्मात्रस्मो जीवः तत्रैव तहुणोपरन्येः/ 
यथा खातममात्रे षट इति । अथवा यो यत्रे भमागैरनोपरभ्यते तस्य 

१२ तत्नामीव एव, यथा भिननैषे पटस्य, नोपरुभ्यते च. दारीराहदि- 
जीवः, तस्ासस्य तत्रामाव एव { इत्यं भ्रसङगेन ॥ ७५ ॥ ' 

, तदेवं केषांचिददपदानामरथव्याल्याय साम्पतयुपसंहरन् सवेषां 
१५च वेदपदानां सद्पतोऽर्थमुपदर्शयंश्चाद-- 

एषां वेदुपदानां यत्तमरयं चेरिति नैव तत् । 
करोपि संशयं जीवे, सर्वेपामथवा धुवम् ॥ ७६ ॥ . 
अर्थैः किं वा भवेच्छन्दो जतिर्रनयं गुणः करियाः । ˆ 

५ 

१९ वितानं वस्तुमेदौ वाश्युक्तोऽवं संशयस्तव ॥ ७७॥ , 
वक 

“ १ पर्यरमेदपाजा शन्यथेः 9 ३ जुद्धिमततो नयन् ३ पयव् शयपिप्यते 
„ चट पटस्य प्ता नोपठम्यते भत एव तदमायोऽवीयवे थः 



गीतमीयप्रचछ्चाल्यदीक्वया सदिवम् । १४७ 

` वस्तुवर्मो न युक्तो टि अयमेव न बेदयम् ¡ 
सर सर्वमयं चैव .खान्यपर्यायते यतः ॥ ७८ ॥ . 
सवं चिवुयाऽसर्वमयमप्यस्ि केवलम् । > 

,: युक्तः पुदार्थः सापान्यचिेपारमा पिव्रष्षया । ~ 
„ बस्ठनो दिश्वरूपो यंत्पर्यायपिश्या समः 1 ७९॥ , 

परपदीयम् 1 चतुर्मिः कयपकम् 1 ६ 

ह नौतम ! यचसाक्कारणाव् एां “चिक्ञानवन एवे"्ादिपू्वोचानां 
वैदपदानां योऽर्थो मया दर्धित्वम्थं न वेति न जानासि, तत्तसा- 
स्कारणादैव जीवे संशयं करोपि 1 सथवा ` स्वेपामदोपवेदपद्रानाम- 

प्रथ. वं निधिते लं म जानासि, यसरन्स्वधवपि वेदुपदेषु विषये 
कवमूवः संयोऽसीति ` सम्बन्धः ॥ ७६ ॥ कर्थमूत ̀  इत्याट-- 
अर्थं इत्यादि । किमेतेषां वेदपद्ानामर्थः शब्दो मवेत् £ यया$र 
मेरीपट्टदकादीनां णव्दरस् शब्द एवार्थः ?, वा सयवा किं जातिर् : 
मीषामर्पो यथा गोदयब्दे सपुच्वारिते गोजातिरवसीयते, यदि वा ई 
्वयमेपामर्थो यथा दण्डीवयादिषु दण्टादिमद्रभ्य, किंवा, य्कप्णा-३५ 
दीनामिव युकादिगुण एतेपामर्थः.‡ यथवा पावत्तील्यादीनामिन धाव्-: : 
नादिक्रियाऽमीपामर्थः) यदि वा यद्धयद्ि्य्दे सयुचारिते वदभिवे- 

यार्थनिपमे विनान मवद ददयते उवेपामथः, किं वा वय्यव्दे समु- १८ 
क्कीर्चिते ष्ुप्ोदाचाकारवान्. षटच्क्षणोऽरयोऽनेनो्छो न तु पय~ 
दिरत्यिवं यो वस्तुभेदः प्रतीयते स एषाम्थः इति-- सवं च संवर्यः,` £ 
स॒ चाञ्युक्तोऽन्याम्य्य ॥ ७5 ॥ कयमित्याद--वस्त्वित्यादि 1 
हि यस्माद्ऽयमेवासि वाऽथवाऽये नेल दवेवं यापि वक्षुनो २२ 

१य्ब्र ` 3 स्त्र चर परुमगिवकषवा उनः इवि करसद्मण््नयण्यस्यन इवि दाष्ठीयुद्रिवपरश्टन्दोऽनुेेन 
मानादि 1 २ भवसीयवे इसष्यादा्थन् 1 ~ ~ 

¶२गौर दान 



१७८ श्रीमोवमीयकाव्यं 

धर्मोऽवधारयितु ने युक्तः, खब्दोऽपि वस्ठनिशेष एव, तत एवमव 
दवार्थसायममिधायको नैव वा £ इत्य॑मूतखाऽ्थसाऽयं प्रतिपादकं 

३दयेवमेतद्र्मसयाप्यवयारणमयुक्तमेव } ऊत इत्याह--सर्वमित्यादि। 
यनो यस्मात्सवेमपि वाच्यवाचकादिकं वस्तु खान्यपर्यीयठः खपर- 
पर्ययः सर्वमयं सवौलमकमेव विदयते सामान्यविवक्षयेत्य्थः ॥ ७८॥ 

६ तथा विवक्षया केवलखपयीयापेकया स्यं वस्तु यसर्वेमयमसवरमक- 

मप्यञ्ि । कीददमित्याद-- केवरं विविकरूपं सर्वेतो व्यावृतत- 
भितय्थः । तस्मत्र्वेषामपि पदानां विवक्षया बिवक्षावदावः सामा- 

९न्यविकेषात्मा सामान्यमयो विशेपमयश्च यदार्थो युः, न पुनरे- 
कान्तेन । इर््यमूत एव अनिस्थेमूत एव चेति कत श््याह-~ 
चस्तुन शव्यादि । ययलात्समः सर्वोऽपि वाच्यस्य वाचकश्च वस्सुनः 

४२समावेः, प्रययपिक्षया विश्वरूपो नानाविधो वरते, ततश्च सामान्य 
विवक्षायां पटशच्दः सर्वारमकत्वास्रवेपामपि द्रव्युणक्रिमायथीनां 

„ वाचकः । विरोषविवक्षायां घु प्रतिनियतरूपत्वात् य एवाखेह धरयु- 
१५वुपनोदराद्याकार्वानरथो चाच्यत्तया सूढस्तसैव वाचकः, एनमन्योऽपि 

दाब्दः विदोपविवक्षया यो यत्र देदादौ यस्या्ैख वाघकंतया 
ढः स तस्य वाचको दवटव्यः । सामन्यविवकषया ठु सर्वैः सर्वख 

१८वाचकः सर्वं च सर्वस्य याच्यमित्यनया दद्या सकलं सुधिया साद 
नीयतिति । सामान्येव्यादि । सामान्यं च विदरोपश्च सामान्य 
विरोधी सी नाला खल्सं यस्व सः 1 सम शि ] नर्थसम्बन्माव् 

२१ समसार्यवाचकोऽयमक्र रायो न तु तुल्यार्थकः [| ७९ ॥ ¢ 

१ खामान्यतेषयानदययिद्नयस्य श्रायान्यदिवश्रया 1 



गौवमीयप्रकाश्ाख्यरीच्या खदिवम् ॥ १७९ 

इत्येवं भगवान्, उनरमूतेः संशयं निरा पुनरपि प्रागुक्तं 
सवमेवायं द्रद्यति-- 

भ्रतील्य ममि सार्बह्यं सत्यं मन्यख मदरचः । ड 
रागदेपमयातीतो न दषं प्रमापते ॥ ८० ॥ 

दे गौतम 1 मयि मद्विषये सार्वं सर्वन्तं मतीत्य सर्वेोऽय- 
मिति प्रतीतिं निवाय मद्वचो मदीयं वचनं सत्यमविव्थं लं मन्यख ₹ 
जानीहि । कुत इत्याद--रगेव्यादि । हि यतो रागः भिमो 
ऽमीति्यं साध्वसं चानि रागदरेषमयानि यतीतोऽतिकरान्वः पुमान् 
ससत्यमऽगृतवावयं न भरमापते न व्रवीति, शदयश्ाटमित्यतो मद्वचनं ९ 
सत्यं मन्यत्तेलर्थः । उत्रैवं प्रयोगः सर्वमपि मद्वचनं सल्यमनतिः 
प्ति च योष्यम् , राग्धेपमयाऽनानरदितत्वार् इद यद्वयादिरदिवस्य 
चचनं तत्सत्यं द, यथा मार्गन॒ख भयरदिवल प्ट रागद्ेपरहि- ५२ 
चष मा्गोपदेदावयर्न, वथा च मदध्ः, ठलात्सत्यमनतिपाति चेति, 
मूले राग्दधेपमये इत्यत्राऽयानपदमनुकमपि सङ्गा, प्रृतोपयोगि- 
तलात् ॥ ८० ॥ ३ 

सदेवं त्रिनगत्छ्पवेदिना मगदता श्रीमदावीरेण निः्ोपपर्- 
भरनोषनोपायङ्दख्तया निपुणयुक्तिपरवन्येन समासन्नपरमकङ्स्याण- 

येन्द्रमूतः सर्वलिन्नपि संदये मूरच्छिते सति किमसी ङतत्रा- १८ 
तित्यादः 

इत्यं संगरयवावकानि चचनान्यापीय वीरपमोः 
ल कगवामीय्रत्रमाखोस्य च । २4 

छाव्रधरैरमी परिवृतो भिव्यात्वमोरोष्डिव- 
श्र प्रिविद्र सर्वविरति ती्ौग्रणीनदमः ॥८१।२२ 



१८९ श्रीगीतमीयकोन्यं 

इं प्रागुक्तप्रकारेण संशयस्य ` जीचविपयकखन्देहस्य घातकानि 
विनाख्कानि वीरपमोः वद्धमानखामिनो वचनानि आपीय साद्रं 

३ श्रुता, तथा इकन्. वीरममै सर्वत्वं सर्यक्ञमावमयिगरत्य मिज्ञाय, 
नच पुनरकषिननैव परमौ जगतामीशलं विशवे्वरलमारोक्य दष्टा, मिथ्या- 

तेन मिथ्यात्वोद्येन यो मोहो मोद्वमविवेकित्वमरिति यावत्, तेन 
६उञ्क्ितो सक्तो मिथ्यात्वोद्यजनिततमूढत्वनिमुक्त इत्यर्थः । तथा 
नणि; पच्चमिध्छन्राणां रि्याणां सतः परिदरतो वेतः छात्रे 
शतरीसहिते इत्यथैः । एवं विधोऽसो गौतम इन्दरमूतिः सर्वषिर्ति 

९ सर्वविरत्याल्यं चारित्रे चरणं प्रवि भरविशति स । भगवतीं 
दीक्षं जग्राित्य्थः । यत एव कीदशोऽतौ मौतमः--तीथौग्रणीः 
तीथे चुरविधसदेऽग्णीैर्यो, भगवता वीक्षां दता प्रथमगणषर् 

१२ तैन खापितत्वादिति भावः । आयीयेति । मादपूपीव् पीर प्राने 
ऽसाव् क्तप्रत्ययस्य स्यवदेदः । बाणैरिति । मदनख पथ वाणाः 
सन्ति, ततो माणदाब्देनाऽन प्ति सदया परिगर्ेति । इदं च्; 

१५ शाैखनिकीडितद्रचम् । एतलक्षणं ठ मागुक्तमेवेति ॥ ८१ ॥ 

इति कविरूययन्द्रविरचिते श्रीगोतमीयमहाकाव्ये मतम 
संशयच्छेदानन्तरं प्रचज्याग्रहणवर्णनो नाम 

१ , , सप्तमः समैः ॥ ७॥ 
शति ्यष्म् ! । 
ठि श्रीमौतमीयप्रफाशाख्यायां गीतमीयमृद्याकाव्यनया्यायां 

रापतमः द्मः ४०॥ ५ 

भर ,. ." इति प्रथमगणघस्वाद्ः ॥ २॥ ॥ 

= 



गीवभीयरक्रादाख्यदीकया सदिवम् । १८१ 

¢ अष्टमः सर्ः। > 
हृदरशूतिमथ सोद्रमयं दीधिवं जिनपदेन निरम्य । 
अमिभूतिरपि वद्धुबन्धुममवाहसि सेदमबाप ॥ १॥ ३ 
चिघयुद्धविकानकरं धखायोऽदधिवायुश्रूती मवसिन्धुमच्यात् 
समुदतौ येन जिनेभ्यराय नमोऽस्तु वसत तरिदराटामजाय ॥ १ ॥ 
; सथानन्तरं थमे मवमग्यं प्रयममिलर्थः । सोदरं त्रां दन््मूर्विं ६ 

गोतम जिनपदेन जिनवाक्येन दीक्षा जाता थेति दीधरत 
निम्ब श्रुता तसन््रम॒तेटबुवन्ुरुघुत्राता यभ्िम्रतिरपि मग्नो बाह- 
स्यु स म्रवाहुरिव खेदं योकमवाप प्रावात् । पटेनेति । वदम् 
खाने विमचयन्ते शब्दे बाभ्येऽद्वस्ठुनोः इत्यादि हैमः । भसिन्से 

- खागतादृतत, वच्छ तु छखागतेति रनमाद्रहयुममिति ¶ १ ॥ 

; , सथाऽसौ रं छ॒गरोचेत्याद-- ४२ 

यं बृदस्पतिरपि छतिवादे जेततमर्दति न युक्तिप्पतैः ¡ । 
सोऽपि केनचिददो! निगदे दन्त! दैवरचितं दि दुरन्तम्।२॥ 
२९ शरदस्पतिरपि सुराचार्योऽपि श्रुतीनां वेदानां वादे युक्िष्पकैट- ५५ 
परप्ियायिय मन््रारं जवं न यर्हेति न योम्यो मवति, न य्रनो- 

तीर्थैः । यद इत्याशरये, सोऽपि भद्धाता केनचिद्वादिना निगर- 
हीते निर्जितः । दि यस्मात्कारणात् हन्तेति विपद दैदेन द्रवि १८ 
वृव् दुरन्तं इरवसानं, मवतीति गोपः ॥ २ ॥ । 

आत्रं मम महान्तमैपीयद्छटादिनिषगः स च वादीं । 
वत्र यच्िमपि संमति धं त्रायते न निखिरं पदगता ॥ २॥ 
च पुनः सो वादी म महान्तं भ्यं तरं मोतं सनैषीवद् जयति >र 



१८२ , आरीगौरमीयकान्यं 

ख, स वादी छदौ निपुणः भरवीणो, दश्यते इति शेषः । संभ्यघुना 
यकिममि कार्थ खं सज्ञातं उन्निखिरं समस्तं तन भदेदो न गला 

३ गरमन॒मङृतया च ज्ञायते, यसतो ममापि तत्र गन्तव्यमिति भावः ॥ २॥ 

यद्ञपाटफमतील्य सुरा य्ि्॑युसदमयदिपरीतम् । 
. . मत्सहेद्रपराजय एवं कोऽ दैव ! मिषमो रवं काठः ! ॥४॥ 

& पूर सुरा देवा यक्तयारकमतीत्य विरुष्व यनिरयु्ियान्ति 
श्म तद्विप्रीतममवत् 1 ततश्च एवमयुना श्रकारेण मम सदोद्रखं 

आदुः पराजयो विपरीतं कार्यममवत् ) यतेति खेदे, टे देव { अच 
रजसिन्रदनि को विषमः कारः समयः समजनीति रोपः ॥ ४ ॥ 

कोऽस्त्यसौ सुरैरपि सेव्यो यस्य चैप महिमा यरिवि । 
दर्धनेऽख विहिते खद पथात्तच मे भयलु यद्धवितव्यम् ॥५॥ ` 

४२ चपुनर्यसख वादिन एष महिमा भ्रमावो वरिवर्ति अतिरायेन 
यर्ते । अयमसौ सर्वैरदवेनरैरपि सेव्यः कोऽपि, सामतं च सक 
निथिते, यस्य वादिनो दशने प्रि्िते छते सति मे मम यद्धवितवयं 

%५तद्ववतु । चः पादपूरणे ! यरिवर्तीति । धतु घातोः" यदठदरन्ताहर ४ 
पूर्वस्य एिगागमः ॥ ५ ॥ 

निर्ययाययमपीति विखरश्य छात्रप्चशततन्रसमेतः । 
२८ इनद्रभूततिरिि विसयय्च्छनाप तीथयतिदयनदेशम् ॥ ६ 

सयमभ्िूतिरपि इति उक्तमकारेण पिगृदय विचिन्य छत्राणां 
पद्चशतानि छतरपश्चशवानि तान्येव त्रं परिकरखेन समेतः संयुक्तः 
स. निर्ययौ गृ्यन्निीच्छति सख } वश्च इन्रभूतिरिव विरयमा- 

„_ ११ ्रयमृच्छन् रपवन तीर्थपतेः श्ीवीरमगवतो दर्थनस देच भरदेद- 



गोतमीयप्रकाञ्चाल्यरीकया सदिवम् । १८३ 

माप मतवान् । तत्रेति 1 (त्रोपकरणे यर्पीति दमः 1 त्र्छ- 
न्निहि ! “ऋच्छ गयादौ" असारः शत् ॥ ६ ॥ 
एदि घरिवर ! पायकभूते ! भ्ाठवचमपि संशयन् ! २ 
तत्र ती्थपतिनेति स उक्तो विसयं मनसि बाटघ्ुवाह ॥ ७ ॥ 

ह पावकमूतऽभिमृते । सूरिवर विदवदवर ! एहि सागच्छ त्वमपि , 
्रात्रवद्रौतमवत् संशयं सन्देहं उञ परित्यज । इत्युना भकारेण तत्र ६, ` 
समबसरणे तीर्थपतिना श्रीवीरखामिना उक्तः सन् सोऽमिभृतिर्मनसि 
वादमद्यै विसयमाश्च्ैस॒वाह वहति ख, धारयति सेति यावत् । 

, वेः कर्चैरि ठिद्॥ ७॥ ९ 

य्निमूतिरपि वाक्यविचारे प्राबिदादरुवमसो सकट्ञः । 
अन्यथा परमनोगकमेवे फः प्रकायति गूढविमम् १॥ ८ ॥ 

अभिमृतिरपि भगवदुक्तख बाक्यस्य विचारे चारणे प्राविशत् १२ 
परनिदाति स । कथमिव्याद--असौ जिनो धुवं निश्चितं सफख्नः 
सर्वज्ञो विधते इति रोषः । अन्यथा सर्यन्तमन्तरेण एवममुना प्रकारेण 
परस्य मनोगतं ह्दयपराप्ं गूढविमन्ञं गु्तनिचारं कः मकाश्यति प्रकदी- १५ 
कयेति, न कोऽपीयर्थः । ततश्च निश्रितीऽयं सर्वत्त इति भावः ॥८॥ 

चेत्ति यः प्रमनोविचिकित्सां निर्णयोऽपि हि मवेच्तदषीनः । 
तं च वक्ष्यति ततोऽयमपृष्टो मौनमेव मम साम्परतमस्तु ॥ ९॥ १८ 

यः परस्यान्यस् मनसो विचिकरिसां संशयं वेचि, दीति निचित, ' 

संशयस्य मिर्णयो निश्चयोऽपि तद षीनस्तदायत्तो भवेत् › ततस 
त्कारणात् तं च सन्देहं सनिभ्य मयम एव वक्ष्यति वदिष्यति 1 २१ 
भमि छ साभ्तमधुना भौनमेवास्तु ! पिषिकित्सामिति । “निचि 
कित्सा च संशयः इति हैमः । चकष्यतीति । वचेः कुष र्ट् ॥९॥ १३ 



१८४  श्रीगौवमीयकान्यं 

. सर्षवित्समधिभम्य तदीयं ˆ ` ; 
ठ चित्तमायमथ वाचपवोचह् । 
२ सौम्य} परेत्सि विषयः फरणानां 

क्म नो तदिदमद्ि न वेति ॥ १०१ ॥ 
सथाऽनन्तरं सर्म वेचीति सर्वविद् सक्तः श्रीमहानीरखलाभि- 

६ मूतेरयं तदीयसतं चिमार्वं॑ददयामिप्रायं समधिगम्य केवरन्ञानेन 
ज्ञाला वाच॑ वाणीं अवोचत् अवादीत् ! कथपिवयाह--दे सौम्य ! 
शान्तमहृते ! जभिमूते । क्रियते मिथ्यात्वादिदेतुयुक्तेन जीवेनेति 

९कर्म स्षानावरणादिकं, करणानामिन्दियाणां विपयो गोचरो नो , 
वियते, इन्दियगम्य मादीतय्थैः । तस्य्कारणादिवं कर्म भक्ति 
म् शा? इति घं वेत्सि खददये जानासि, प्रमयमसुितस्ते संशय 

४२३ति वा्यदोपः ॥ १० ॥ 
तत्रोपपत्तिमाद-- 

यच्तवाऽग्रकटमसि तदेत- 
५५ दरक प्रकटमेये ममाञ्चर । 

कैनयिच्छरभसिदगनाये- 
फेक्िताः किष न ते खद सन्ति ?॥ ११॥ 

हे जभनिमूमरे] मनालिन्रवसरे यक्मादिकं तव॒ घप्रकटमरछि 
तदेलन्मम प्रकटे वर्प । जय यदि. मवतः परत्यं फर्म तदि ममापि 
वत्मयक्षं कलाम मवतीत्याराङ्गद- कनेत्यादि । केनिदुस्वेण 

२१ चेयदि शरमर्धिटगनाः दरमोऽष्टपदः शिगयी ` प्रतीदी पवविषाः 
प्चवो म दईक्षिवा म द्रिं सड निश्चितं ते अन्तवः विम् 

धसन्ति सन्देवेचरधः 1 इदमत्र उसयैम्-न दि यदेकस्य फसययि* 

4८ 



गीतमीयग्रकाश्चाख्यरोकयां सहित्म् । १८५ 

द्मलयक्ं तेनाऽपरस्यापि मयक्ेण भवितव्यम् । न हि दरभादयः सूर्- 
स्यापि लोकस पर्क्षा; न च ते न सन्ति, बायदीनामपि तरस्य 
श्रसिद्धत्वार् , तसात् असि कमै सबर्तेन मया प्रसीकृतलाद्व- 
तूंदायनिभ्ानवत् इति, . कायप्रयश्चतया च भवतोऽपि, भयमेव 
कुमे, , यथा ,पटादिकार्यमयकतया प्रमाणद् इति । शरमेति ! 
श्रमः कुञ्जराऽरातिरत्पादकोऽ्टपादऽपि, इति हैमः ॥ ११.॥ ˆ १ 

„ एतेन न तावस्यक्षं कर्म, अतीन्छियत्वात् , खरविपाणवदित्या- 
द्रिमूत्यभिपरायं निराष्ृाऽथानुमानमाह-- 

कैम॑साधनमदोऽप्यद्मानं विद्यते तदवधार्य बुद्धौ 1 ९ 
प्राणिनामिह पले सुखदुःखे कारणं यदिद उत् किरु कर्म ॥१२॥ 

हे अभिभूते ! जदोऽनन्तरं वक्ष्यमाणमनुमानमपि कर्मणः साधनं 
हेवमूतं विते, तत्तव बुद्धाववधारय । तथा हि--इद रोके भाणिनां १२ 
जीवानां सुखदुःखे फले विचेते, कखविक्कारगस् कार्ये स इत्यर्थः । 
भ्ह॒ सुखादौ यत्कारणं तक्किलेत्यवधारणे कर्म, उच्यते इति 
सेषः । कर्मणः फले सुखदुःखे इति भावः । इदमत्र तात्प्यम्-- 9५ 
भतिमाणिपरसिद्धयोः सुखदुःखयोदेदरस्ति, का्यत्वादङ्करस्य बीजमिव । 
यन्ेह खुसटुःसयोरटैतु तत्कर्मैवेति ॥ १२ ॥ 

; , जथ परस्याऽऽशङ्धामाविष्छृत्य परिदरति-- 

इमेव र्मणीपरिभोगा- , 
यं सुखखय.च विषा्यसुखसय । 

छरणं यदि मवान्यनुते कठि 
तफल विषमताऽसि तथाहि ॥ १३॥ ` उद 

1 द् #८ 



१८६ श्रीगौवमीयका्न्यं 

` हे अभिसृते ! यदि मवान् दृषटमेव रमणीपरिमोगाचं जङ्घनासं- 
योगसरक्चन्दनादि सुख कारणं मनुते जानाति, च पुर्विषादि 

> विषकण्टकादिकं ययुसस दुःखल कारणं मनुते तहिं तयो रमणी. 
संयोगादिविषाचोः सुखदुःखकारणयोः फरुं कायम् । तत् फठं तत्र 
विषमता वैषमता वैषम्यं किमसि? कथमसीव्यर्थः 1 तथाहि-- 

९ तदेवयषम्य दर्शयतीलक्षराथः। मावार्थस्वयम्--श्वक्-चन्दना-ऽद्र- 
मादयः सुखस्य दैतवो दुःखस दु जहि-षिप-कण्टकादय इति दृष्टमेव 

खसद्वःखयोरेतुरक्ति, किमदटख कर्मेणखदधेतुलक्गत्पनेन १ नहि ष्- 
९ परिदारेणाऽद्टकस्पना कर युक्ता मतिपरसद्नात्-इति लं भन्यसे-- 
उदयुक्त, कारणसाम्येऽपि कायैवैपम्यदर्दनादिति ॥ १२ ॥ 

सथ फले विषमतां द्ईीयति-- 
१२ यद्ुयादि चनितापरिमोगे रोगहानिरपि घा विपमोगे । 

टद्यते वटुरं वददटषटं कारणं किमपि करययितन्यम् ।। १४ ॥ 
यद्यसात्रारणादृदुतरं यथा सखाचथा, वनितापरिभोगे सीसम्मोगे 

१५यसुखसख कारणे सत्यपि केपि स्गादि रोगोपत्यादिकं दुःख 

फर दृदयते । अपिः पुनरर्थे, वाऽयवा विपमोगे शृद्भिफादिविषमक्षणे 
दुःखकारणे सत्यपि बहूनां रोगदानिः घखफं दयते, तचस्मात्राद 

१८ णात् किमपि भदृष्टं कारणं कल्पवितन्यं विचार्य्यम् । एतावता नहि 

अदं फमपि देतुमन्तरेैतदुपपघते, स चादण्ेतुः करवेति मावः { 
सत्र विददोपाचर्यकधृत्ती वैपम्यमायना एवं हृता, वथा 

२१ दि--षदद यसतुल्यसाधनयोरिषटयाव्दादि विषयलुलसापनसमेतयोर- 
निषटार्थसानवुक्रयोध दवयोरबहुनां बा पठे युखदुःखानुमयनख्दणे 

४२ व्िरोपखाप्म्यरपो दयते । नाऽ्ती जृं फगप्रि देवुमन्तरेणोष- 



गीवमीयप्रकाक्चाख्यटीकया सहितम् । ९८७ 

पयते, कार्यत्वाद् , घरवत्› यश्च ते विश पाऽऽपायकोऽदृषटदेतु्त- 
दौम ! कर्मेति अरतिपयचखेतिः ( विरोषा० ब्रद० गा० १६९१३, 
पू० ६८९) ॥ १४॥ #। 

खमुमेवाई सूत्रकारो दन्तेन उय्यति-- 

सायनेष्विह समेषु बिरेपो यः फठेऽस्ति स च ऋारणयोगात् ! 
ओरवनधुषु समेषु य एकः श्यामः स विपमाशनहेतोः ॥ १५॥ 8 

इद ॐके समेष॒ तच्येणु साधनेषु सखु यः फटे विरोपोऽचछ्ि, 
स च कारणयोगात् ज्ञेयः । मथा समेषु सर्वेषु गौरवन्धुषु खण; 
श्रात्पु मध्ये य एको आता इयाम; दइयामवर्णो भवति ! स विप-९ 
माऽनदेतोर्विपममोननक्रारणाद् 1 अयमथः मात्ापित्नोरिकयेऽपि 
आतु यो वरणमेदसत्र व्यवदाराद्धोजनवैपम्यमेव कारणं, यदुत गोर्- 
आतु गमेसतेषु मात्राऽन्यद्धोजनं विदितं द्यामि तु ग्खितेऽन्य- १२ 
दिति । एवमिद्यापि, साधनसाम्ये यः चुखदुःखानुमवनयोर्विरोपः 
सोऽद्टकारणदेवेति मन्तव्यम् । विपपरेत्यादि । विपमं च तदद्नं 
च विपमाद्यनं तदेव देतुसरसात् ॥ १५ ॥ १५ 

ˆ उक्तमेवार्थुपसंहरनाह-- 

इष्टदेतुकरने ज्यमिचारं वीक्ष्य ल्य वदेवमदयू । 
तच्छरीरमिड कार्मणसंहं यद्धवान्तरविधानसदायम् | १६ 1 १८ 

त् तस्ातकारणात् एवयुक्तमकारेण चट हेतोः कर्ने विचारणे 
स्यभिचारं विरोधं, वीक्ष्य ट्ाऽ््टं कटय चिन्तय, देदुतयेनेति 

दोषः 1 तदृ इह कार्मणसंसं कार्मेणनामकं शरीर ज्ञेयम् । उव् किम् £ 
यद्वान्तरस्य पएकसाद्धवादन्यस्य भवस्य निधाने करणे सायं साहा- २३ 



१८८ ॥ श्रीगौवमीयकाव्यं 

य्यकारि वरते, सहायदान्दस पूस्तेऽपि सहाय इवाचरतीति विग्रहे 
आचारक्रिवन्तास्चायवि श्टीषतवं बोध्यम् । (सदायः इति परे च; 

दन काऽप्यनुपपत्तिः ॥ १६ ॥ 1 

यद्विनान्यतनुसंभव एव खान्न गीतम { विचारय चित्ते । 
मूत्तमन्तरपदाय सु मूर पस्तु केन सद गच्छति योगम् १।१७१॥ 

₹ .युनर्येत् कार्मणदरीरं विना अन्यस्य मवान्तरमांविन्या्तनोः' 
शरीरस्य जओदारिकादेः संमव उतपतिरेव न स्यात्। रे गौतम । गमि. 
मूते! स्वं चिचे विचारय, जु इति पशे, अन्तर्मध्यवरसि मूर मू 

मद्रष्ठ कार्मेणद्रीरास्यं मप्हयय त्यक्त्वा बाद भू वस्वु जौदारिका- 
द्विकं केन सद योगं संबन्धं गच्छति प्राभरोति ₹ अनेनाऽनुमानान्तर् 
सुचितं, तचेरवम्--“ नायं ाठशदीरं, शदीरान्वपपूर्व $ इन्दियादि- 

$मत््वात् युवदारीरयत् इति । आदिशब्दात् खख'दुःचिल-प्णादयो 
हेतवो ग्राह्याः । न च अन्मान्तरातीतगरीरपूवेकमेवेदमिति दाक्यतेः 
वरु, तस्यापान्तरारगतावसत्येन तसूरवेकत्थाऽनुपपचेः । नचाऽदारी-, 

भरिण नियत्तगभ-देदा-स्ानप्राधिपू्वकदारीरमहो युज्यते, नियामक- 
कारणाभावात्, नाऽपि खमावो नियामकस्य निराकरिप्यमाणतात्, 
येद वाशरीरस्य पू दारीरान्दरं तत्कर्मेति मन्तव्यम् , कार्भेण- 

१८ शीरमित्यर्धः 1» इत्यादि विदोपावद्यकवृत्तां (१० ६९.०)॥१७॥ 

सनुमानान्तरमपि तसिद्धये पाद-- 

या च काचन सचेतन च 
साश्िया एखयती न हता चेद्} 

% श्रायः विद्धेपावदयकवृदद्च्यदुपारेपाश्यं पाटः १ 

२१“ 



गौवमीयप्रान्नाल्यरीख्या खदिवम् ! १८९ 

तच्छुमा्छुभक्तैः प्तरुमेत- 
_ कम सिध्यति ङृपेरि घान्यम् । १८ ॥ 

च पुनः सह. चेतनया वैते इति सचेतनो जीवघन टा 
जार्या या काचन क्रिया सा फरवती, सय च्छेति दोषः ! चयदि - 
हवा न मेत् केनचिदोपेण विनष्ट न भपेदिलर्थः } मि सत्तर 
मित्यत जाह--तदेठत् दयुमाऽद्यमछतेः युमाऽद्युमक्रियायाः फक कर्म र 
सिध्यति } कलाः किमिव £ इपेर्घान्यमिव, यथा इपिक्रियायाः फं 
धान्यं तथेदमषील्यथेः 1 अयं मावः--दह दानादित्रियाणां फरमचि, 
स्रचेतमारन्यक्रियाणां फटसद्धावदर्यनाद् › यथा कृपिक्रियायाः, इद या ९ 
सचेतनसखा क्रिया तयाः एर दष्टं, यथा कृष्यादि क्रियायाः । सचेत- 

तारव्याश्च दानादिक्रियाः, वसास्घ्टख्वत्यः, य तासां फरं तक्त्म्य 
यातु निप्फा क्रिया सा सचेतनारव्वाऽपरि न सवति, यथा पर-१२ 
माण्वादिकरिया ! स्यदेतत्--यनकान्तिकरोऽयं देतुः, चेतनारन्बा- 
नामपि कासाोचिद्धप्यादिक्रियाणां निप्फञ्तदर्ैनाच्-तदयुक्तं, ए 
चत््वामिपरायेणव तद्रम्मात् » कचिन्निप्फर्त्मपि दृद्यते, तत्सम्यग्- १५ 
ज्ञानायमावेन सामग्रीवेकस्याद्र्टन्यम्। मनःयुच्यादिषामम्रीविकर्तया 

दानादिक्रिया अपि निप्फल इप्यन्त एवेत्यदोषः ! शुमेत्यादि 1 
छ॒मया युक्ताऽ्मा युमाऽदछमा, सरा चाऽौ छृतिगरेति ति्रहः॥१८॥ १८ 
“ उक्तमेवार्थं द्रटयति-- . 

तक्कियाष्ुदयजामयि्वत् 
साधयेत्ल फले सुखदुःखे । 

एवमेव सङलाऽपि फलाद्वा ५ 
` ˆ खाक्तिया दिद सिध्यति कर्मं ।॥ १९ ॥ २३ 

२१ 



: गौीतमीयपरकाशचा्यरीकूया सहितम् । १९१ 

"खीवसेति रोषः, कसद्धेवोः खात् १ न ऊतोऽपीति मावः 1 
तसरद्वाऽटनदेतुभूतं द्यमाऽद्यमक्रियाजन्यमदषटं कर्मैव प्रतिपचसेति 
सास्प्यम् ॥ २१॥ ड 

पुनः पराऽऽदङ्ामाविष्छत्य निराकुर्वतराहद-- 

सा क्रिया फलतु यत्फललिप्सा ॥ 
मा परेति सफलाः सकलाः किम् १। . 

नैर्वमिच्छति न बन्धनाधां 
चौव्यषिख लभेत फठं तत् ? ।॥ २२ ॥ 

यलररिम्सा यसयाः ज्रियायाः एठ्ख रग्धुमिच्छा मवेत् सा९ 
क्रिया फलतु सफ़खा भवतु परं अपराऽन्या यया; फरुकिप्ा नासि 

" सां क्रिया मा फरुतु इयतः सकठाः समलाः क्रियाः सफलाः 
फलवत्यः किं कथणुक्ता ?` इत्यथैः ¡ एवमिति । हे गौतम ! एवं 9२ 
चेन्मन्यसे तर्हि चैय्यै करोतीति चीर्यहनमनुप्यो बन्धनस्य वाघां 
पीडां नेच्छति, परं तद् चैयक्रियाजन्यं यन्धनवाघादिकं एलं क्रि 

म रमेत न प्रायाद् £ आाप्रुयादेवेति मावः ! यदुक्तं विशेपावरय- ५५ 
कटची--^नलु दानादिक्रियाऽचष्ठाचृभियैददं मेक्षणं फरमासं- ` 
सिते त्वेयं भवतु, यस्तु कपिं र्दिखादिक्रियाकरशिरद्टमधर्मपं 
रं नासिते, चेषां कथं भवति ¢ इति चेद्- तद्युक्तं, म ८ 
खनिकरं कारणे खकार्यं जनयत् कलाप्याशंसामपेकषते किन्लऽि- 
ककारणरया खका्ये जनयत्येव, इत्यादिवहुनिस्वरः, स च तत 
(घ ६५२ तः आरभ्य ) एवावगन्तव्यः 1 २२ ॥ . २१ 

१ इ नेवसिच्छति न बन्धनय वु बाधां चौयङ्व् कु लमेव तत्? इति 
भयीसुदिवपयेऽवेसल्मच्छन्दरेमदवदोपदुध्लप्व प्रामादिकः ! ध 



१९० श्रीमोवमीयकान्यं ५ 

तकर्म उदयाजाता उद्यजा तां खोदयजनितां क्रियां जधि- 
र्त् अधिकृतं क्वत्, अग्रगामिनीं क्वदित्यथः } ख॒ निधिं 

& सुस-दुःते पठे साधयेद् । एवमेव यना प्रकरणे चकला सम~ 
, साऽपि क्रिया फठेन आव्या सशद्धा फराऽऽव्या फएख्वती खात् 
मवेत् , तप्तसार्कारणादिद् कर्म सिष्यति ॥ १९ ॥ 

६ अथ पराऽभिपरायमाविष्ठर्वन्नाद-- 
कीर्चिलाभफरमस्वयथ दानि मांसमोजनफठं पडुधाते } 
चान्यचद्धवतु द्टफठेव सा क्रिया कथमदएविकल्पः १॥२०॥ . 

‰ अथेति प्रतिायां, दाने दानादिविषये कीरच्यदासो छम एव 
फठमल्लि ! तथा पयन् जज-एगादीनां घाते विनाश मासमोजनमेष 

पफरमल्ि, न सु अदृ पुण्यपापकर्मणि इति भावः 1 ततश्च सा क्रिया 
३२ घान्यवेत् पे्ान्यमिव दृं फलं यस्याः सा इष्टफरेव भवतु । 
जट विकल्पो विम्ैः कथं ‡ किमर्थे क्रियते दतय्ैः । सयं 
मावः--टृप्यादि क्रियाः दृष्टवान्यायवाक्षिफय इष्टा, मतो दनादि- 

३५ क्रियाणामपि दृष्टमेव कीर्विखामादिकं फडं मविप्यति, किमदष्कर्म- 
` स्क्षण(कर)साधनेनेति ॥ २० ॥ 

जय पराऽमिप्रायं निरादुर्वतराद-- 

१८मा प्रहीर्दिनयरेति विपादं यदु च्टमिद वये विनम् । 
खाद्धवाश्टनमदये ! षद फसचे्नदीच्छसि फरं पद्म् ॥२१॥ 
ट दिजयर 1 ब्राक्षणयेष्ट { भभिमूते तं इदुक्तनीष्या विष्यो 

९१ यादो विवादं मा प्रदीमा गृण । कयमित्याट--यसु दष्टं फटं तच 
टैव विनष्ट, चेचदि तत् यच कर्मरक्षणे पठं त्वं नदि इष्टि 

कषठ घष्टे यमिमूते! तं यदु फयय-- याऽन परमये गमने, 



` ओीतमीयभकाश्नाल्यरीख्या सदितम् । १९९१ 

"जीवयेति रोषः, फसद्ेतोः खात् ४ न कुतोऽपीति यावः । 
तसाद्ववाऽटनदेदभूतं श्माऽमक्रियाजन्यमदं फैव प्रतिमचयलेति 
सात्ययैम् ॥ २१॥ : + ` + 

पुनः पराऽऽशद्ामाविष्त्य निराकु्वन्ाद-- 

सा क्रिया फलतु यरफलरिप्सा , 
मा प्रेति सकाः सकलाः किम् १ । „ ९ 

नै्॑मिच्छति न बन्धनवाधां 
चीकति लभेत फं तद् १ ॥ २२॥ 

य्ररिप्सा यसाः क्रियायाः फर्स रब्धुमिच्छा भवेत् सा९ 
करिया फलतु सफया मवहु परं जपराऽन्या यखाः फरल्प्सा नालि 

"साक्रिया मा फ्तु शत्यतः सकठाः समखाः क्रियाः सफटाः 
'फरवत्यः किं कथयुक्ता ?'त्यथेः । एवमिति । दे गौतम } पुवं १२ 
चेन्मन्यसे तर्हि चीप करोतीति चै्य्ृन्मनुप्यो बन्थनख वाषां 
पदां नेच्छति, परं तत् यै्क्रियाजन्यं यन्पनवायादिकं फं कि 

रमेत न प्ष्टुमाद् १ पाञरयादेयेति भावः 1 यदुक्तं पिरोपावस्य- १५ 
पषतती- “नु दानादिक्रियाऽ्वषादृमिदच््ं धर्मरक्षणं फरमां- ! 
तितं ततां भववु, भेष्तु इृपि-्िसादिक्रियाकरैमिरच्मपर्मलपं 
फं नाश्॑सिते, तेषां कथं भवति ४ इति चेत्--तदयुक्त ग ८ 
पतरिकरं कारणं खकार जनयत् कसयाप्यायं समपेक्षते किन्लऽविः 
करकारणतया लकां जनयल्येय; इत्यादिनहुनिष्तरः, स भ तवर 
(° ६९२ तः आरभ्य ) एवावगन्तव्यः ॥ २२ ॥ ` `$ 
व 

१ ष शिवमिच्छवि न यन्धनस्य ठ याधां चौ्ृषटत् किमु ठमेद् तत्, दवि 1 
चादीसुदरिवपाठोऽ्वेकस्यच्छन्दोमददोयदुरता् प्रामादिकः ‡ ॥ 



१९द् = श्रीमौतमीयकान्यं . 

; नव भामेण सेको इ्टमात्रफसलेव इप्यायसक्तियासु भवरत 
अदृटफरसु पुनर्दानादिसक्कियायु कतिपयमात्र एव लोकः पवर्ते; 

स्न बहुः } ततश्च रिसादीनामलुमक्रियाणामच्टफ मागात् शमः 

क्रियाणामपि दानादीनामद््कटाऽमावो मविष्यतीति पराऽभिमायमा- 
दा्खयाह-- १ 

ई सक्ियाकरणमसि सदाऽ्स्पं 
दृयते हि बहुं विपरीतम् । 

यत्र घा सकरुकारणयोगोऽ- 
९. ; - . निच्छकोऽपि खलु सा फएर्दा खाद् ॥ २३ ॥ 

रक्छियाया दानादिञ्यमक्रियायाः करणं विधानं सादाऽत्पमे 
,  बाऽदि, पुमिति शपः । पुण्यवद्धिरेव तद्विधानात्, तेपां चारप 

१२ स्वादिति मावः । विपरीतं कप्याचञ्ुमक्रियाकरणं हि बहुरं प्रसुरं 
दृदयते, त्कर्वृणामदपपुप्यनन्तूनां वहुलवाच् । या पुनर्यत्र यस्म , 

(क्रियायां सकटकयरणानां योगः सम्बन्पो मवेत् स ॒निधितं सु 

४५य्रिया अनिच्छतोऽपि फलमवाभ्छवोऽपर जन्तोः एय्दा स्यात् । जुं 
मावः--यदपि एपि-दि्ादिक्रिय।फर्तीति दएफशमात्रा्थेमेव ताः 

समारमन्ते नाऽषम्मीर्मं तयाऽप्ययर्ममरक्षणं यापल्समदृ्टफरमश्ुवते 
१९ प्य, अनन्वसंपारिजीवाऽन्यायुपश्चेः, ते दि्ादिकियानिगिचमन- 

भिदटपितमष्यद्ं पापरक्षणं पटं वध्वाऽनन्तं सपरा परिममन्तोः 
घनन्ता इद् तिष्ठन्ति । दामादिक्रिानुतारक्तु खल्या, भद्रं भर्म 

रपं फएटमाघठाच कमेण युच्यन्ठ इति ॥ २३ ॥ # 
ष्टे पुवः पठमिप्रायमाद् मगवनद- 



गीवमीयप्रदाश्ाख्यदीकया सदम् १९३ 

कर्मं तिद्छतु प्रं उदच्ं भूर्भमित्यविमरं प्रतिमाति । 
मा विधेहि मनसेति विमद भूय एव विपुलां खय युक्तिम् ॥\२४॥] 

` सुख-दुःख-शरीरादिसाथनं कर्म सिध्यतु, परं तदं दग्िषया- ३ 
ऽतीव कम॑ मूं मूर्तिमत् इत्येवं मवदुच्यमानं अविमरं भतिमाति, 
निर्मलं न भतिमासते इत्यर्थः । यं मादः--मूर्मेव कर्म, तत्कार्येख 
शरीरादेरमूरचत्राव् , इह यथत्काम मू तस्य तस्य कारणमपि मूर्तम् ९ 
यथा घटल प्रमागवः, य॒ञ्चाऽमू कर्यै न तख कारणं मू, यथा 

, श्ानस्यातेति, समवायिकारणं वेदाधिकरियते, न, निमिचकारणमूता 
 (ट्मा-ऽरोकाद्य, इति-- यया मयद्धिः कर्मणो भूस॑लगुच्यते पर-$ 

मेवन्निश्वितं न रविमाति, यतः सुख-दुःखादयोऽपि कर्मेणः कथम् । 
सतसतेपाममूैत्वाककर्मणोऽमूरसत्वमपि मामोति। न हि मूचौदमूरभसतवो 
युञ्यते । न चैकस्य मूधेत्वममूरत्वं च युक्तं, विरुद्धतराद् । इति । १ 
ह जपनिमते 1 इवं मनस्र विम्य वरितक मा निवेदि मा कु] भूय- 
एति ! गन एवदाव्दोऽप्य्ये, मूयोऽपि पुनरपि विपुरो विच्ीर् 
युर श्ण, मूय एवेति कथगादेका युक्तिरत्राऽनुकाऽप्यूह्ा । चथा-१५ 
रि--अत शवाऽसाभिज्र समबायिकारणमधिक्रियते न निमि्त- 
कारणम्, सुखादीनां चालपर्मतादालेव समवायिकारणम् 1 कर्म 
भुनलेषामन्नपानादिवियादिवनिमिचकारणमेवेति न कश्मिदोपः ॥1२ ९1 ४८ 

खय कर्मणो मूषेलस्ाषनाय युक्यन्तराण्यप्याऽऽद-- 
वेते छखमधाप्यसुखं वा मोजनादिद्हनायदपद्गात् 1 
ूर्मवाञ््र यदि कर्मणि साऽपि प्रछुखा वचुतया न दि चा १२५२४ 

मजनदिरदनाददहदेरम्यादेश्च लनुषक्गः संखगैः, ठासं 
अथापि अघुखं दुःखं वा वेयतेऽनुमूयते भापिभिः 1 यथाऽतर सुखा-२३ 

१३ मौर ख्० 
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दिकारणे भोजनादौ यदि मूर्दताऽछि तिं कर्मण्यपि सा मूर्दता- 
ऽस्येति दोषः । येवं उरि मोजनादाचिवे कर्मण्यपि सा स्फुटो 

रकथं नोपरमभ्यते £ इत्यान्नाह--म्रस्फुरैत्यादि । ठनुतया जान्तर- 
यरीरतया सृ्चमवया बा कर्मणि मूर्ैता भर्ुटा भका न हि दा 
मवादृतैरिति शेषः 1 इदमन्न वासरथम्--मूर॑कर्म्म, सत्सम्बन्धे 

६ सुखादिसंवितेः, इह यत्सम्बन्ये ुखादि संपेयते तन्मू् एम्, यथा 
जदनायाऽऽदहारः, यचाऽमूरं॑न॒तत्सम्बन्ये सुखादिसंविदस्ि, 
यथाऽऽकायप्तम्बन्ये, संवते च तत्म्बन्ये सुखादि, त्रसान्पूर् 

९कर्म्म इति । तथा यत्सम्बन्धे वेदनोद्धयो मवति तन्मूर दष्टं यथाऽभिः, 
भवति चं कर्ममैपम्बन्धे वेदनोद्धवः, तसाचन्यरमिति ॥ २५ ॥ 

यद्यदात्मयुणधमविभेदे 
र ` वाद्यवस्तुबरपो घरधारि । 

चत्तदाऽ्ऽ्यं ! प्रिमावय मू 
पर्य ुम्ममपि तैस-घरठाक्तम् ॥ २६ ॥ 

9५ , आसमनो गुणानां क्ञानादीनां च तद्धर्माणां विमेदेऽतिरिकतष्वे 
सेति यवद्रस्वु गाद्यस्य बस्युनो गरटरो वख्यारि मवति ठच्द्ु ष 

--यार्य ! बगिभूते ! सवं मू परिमावय चिन्तय । जपि पुनरत्र निदर्शन, 
१८३८-धरताम्यां यक्तं अक्षितं कुम्भ पर पदयेत्यक्षरार्थः 1 मावार्थः पुन- 
रयमू-- दृद यस्यांऽनात्मविचानदेः सतो यिन वस्सुना बटमाधीयते 
पूर चण्, यथा येद्यादिना छाधीयमानयटो परः, सापीयते बिः 
भिव्यालादिदेवुमतिव्यभिः कम्मेण उपनयरक्षथं बरं, तण्ाघन्मू 

क्श्मिति ॥ २६॥ 



मौदनीयप्रकासाख्यदीकया सहितम् ॥ १९५ 

यद्यदारगुणधर्मचिमेदे भिच्भिन्नपरिणाममवाप्तप् । 
चदं ! परिभावय मूतं शवीरमा्रय निदर्योनमप्र ॥ २७ !। 

जातमगुणयर्मनिेदे जात्मगुणपर्मन्यतिरिकतत्ये सति ययद्रस्तु ४ 
मिनन भिन्नपरिणामे जवां प्रां तचत् हे जार ! मू परिमावय । 
सत्रां निदर्शनं रटन्तं क्षीरं दुग्धं आश्रय सङ्गीकुरु । अथै 
भाव-- मूर कर्म्म, अगारमादिव्यतिरिक्तते सति परिणामिलात्+ ९ 
क्षीरमिवेति ॥ २७ ॥ 

योग्यतापरिणतं ख मूत्त ट्दयतेऽप्रमददयमेहि । 
जञातमत्र प्वनणुकादि स्प्टमेवमिह माव्य कर्मं ॥ २८ ॥ ° 

सध निशितं, योग्यतया परिणतं मूर वस्तु दस्यते भयकषयुष्- 
कम्यते धटपदादिवत् , यपरं अन्यत् यचोग्यतापरिणतं म भवति 
तद्वस्तु जहरयममत्यक्षमवेहि जानीहि । यत्रा्ये पवनौ यायुधैणुक्ः १९ 
प्रमाणुद्रथनिष्पनः स्कन्यस्तदादि ्ञातं दृष्टन्तः, पवनादेगरचत्रेऽपि' 
सटाचपेक्षणाऽतिसदेमव्वेन दर्दनयोग्यपरिणतेरमवराद्दश्तमिय्थैः | 
एवं पवनादिवदिह रोके कमाऽपि स्पष्टं निःघन्देहं सावय विचिन्तय | १५ 
एतेर कर्मणो मूर्यं साधितं इद विरोपावर्यकृत्तौ येदोक्दारे- 
णाऽपि कर्म साधित्तमस्ति, तदधिकार्च बहुलेन पूत्रकृताऽनुक्त्ा- 

दिहापि न रिष्यते, विदोषार्थिना तत ( गा० १६४० प° ७०० १८ 

तः सारभ्य ) एवावसेयः ॥ २८ ॥ ¢ 

इच्यं मगवताभिहितेऽभिमूतिः किं छृतवानिव्याद-- , 
इत्यमात्महृदि संयमद्धे ५ 

सर्ववेदिनमिनं प्ररिपच । र 



१९६ श्रीगीतमीयकान्यं 

खण्डेः सद शिबोयिवमाभे 
सोऽत्निभूतिरपि दीकित आव् । २९ \ 

& इत्थमुक्तमकारेण भालदहदि खये संशयमद्गे सन्देहनिद्रतौ 
सत्यां इनं शीवीरखामिनं सर्वेदेदिनं सर्वं प्रतिपय ज्ञात्वा सोऽभि. 
भूतिरपि सण्डिकैर्छत्रेः सह रिवोचिते सकियौग्ये मागे जने 

६ इत्यथः । दीक्षित आसीत् ग्रयपार्धे दीक्षां जग्रादेवयर्थः ए २९ ॥ - 
६६ इति जमिमूतेरदीक्षा्रहणव्णनय् 23 

अथ वायूभूते्दाह-- 

पायुभूतिरथ वषुबनधुभाव्युग्ममपि दीकितमेवम् 1 
युक्तचारचनाद्धिगत्य खे मनखपि शुदं विममशै ॥ २० ॥ 

अथानन्वरे तस्यामिमतेरैषुबन्धुख्युभराता वायुभूतिरषि, यक्त 
अ रपरसुपा्ं खयं प्रहितो यश्चारो हैरिकल्स्य वचनादेवसुक्तमकारेण 

आातृयुग्ममपि दीक्षितं भधिगत्य ज्ञात्वा से मनसि सकीये दये 
अृद्यमत्ययै बिमभर्ो विचिन्तयामास । जत्र चतुर्थपादस्थोऽपिदान्द्ः 

५ लन्वययोजनायां परथमपादखकर्तृपदाम्र बोध्यः । अपिगच्येत्यत्र चवा 
स्यपि ( ६1४३८ ) इति वैकल्विकोऽनुनासिकरोपः ॥ २० ॥ , 
क विममरयेाट-- : ८ 

+०गन्यदस्त्युपमयोपमिती यौ वाडुमावपि बुधौ भम बन्धू । 
यं गुरुं विनयतः प्रतिपन्नौ शरेयसे भवह मे स उपाखः।३१॥ 

यख मन्येन सर्वेऽपि दल्िनो निर्मदा भवन्ति स गन्पदखी" 
खुच्यते 1 यौ प्रवादिमदनिवारणे गन्धदधिन उपमित युतौ 

...र्धयाखामिति दोषः । तौ उभौ यपि वधो मण्डिही मम बन्ध प्रातो 



मौतमीयप्र्तकाख्यरीक्या सदिवम् । ९९७ 

विनयो विनयेन य मुरं प्रतिपदौ सङ्गीकृतवन्ती स एव सुरः 
शीवीखसुमे ममाऽपि खपाः सेवनीयः सन्. प्रेयसे कल्याणाय 
भवतु ॥ ३१॥ ३ 

मन्मनोमरविन्नोधनमयो- 
पेद त॑ जिनपवि विदधामि । 

चिन्तयनितरि स नायसमीपे ६ 
पुश्चखण्डिकरत्रैः सदितोऽगात् ॥ २२ ॥ 

. तं जिनपति उपेय समीपे गत्वाऽच मम मनसो मङ्ख विशो- 
यन विदधामि कवे इति चिन्तयन् स वायुगूतिः 'पशचखण्डिकतरैः १ 
परठतिछपरै; सहितो नाथसमीपेप्रसुपार्थेऽगात् गच्छति ख ॥ २२॥ 

आजुहाव विश्यरप्ययुमेवं 
किं ्चीपि न समीरणभूते ! १२ 

याँ श्ुताच्ययनतो विचिकित्सा ` 
मरादधासि तजुजीवविभेदे १ ॥ ३२ ॥ 

विसुः श्ीवद्धमानपरुरपि अयुं वायुमूतिं एवं व््यमाणमफारिण १५ 
साजु्ाव जादयति स, जस्पयति सेति यावत् । कगमित्याद-- . 
समीरणमूते । वायुमूते ! शुताध्ययनतो वेददाखाध्ययनात् तनु- 
जीवयेोर्धिमेदे देद-नीवयोर्भिन्नते यां विचिकिसां संशयं मादधाति १८ 
सारयसि तां किं न ब्रवीषि ॥ ३६॥ 

संथेवमुर्तवा भगवान् सयमेव वत्स॑ग्रयं पादुषकुर्वननाट्-~- . 
यत्सुराद्गसमबायसष्चत्था {5 

श्वीयता न प्रोऽश्वति तदव्। . नि, 



१९८ „. ` शरीगौवमीयकाव्यं 

, चेतना धिति-जला-ऽनल-वोयु- 
वयुदगेयमिति चेतसि वेस्सि । २३४ ॥ 

६ यद्यसाक्तारणाद् यथा सुराया मदिराया अङ्गानि अवयवमूतानि 
करणानि तेषां यः समवायः -समुदायो धातकीकुसुम-गुडादिकच्च- 
सात् सम्टथा उसन्ना क्षीबता मतता न परतः जश्चति न्यत्र कापि 

६ मच्छति निय्तारं खिला विनदयतीलर्थः, तद्वत् क्षिति-जरा- 
ऽनट-वायूनां एथिव्यसेजोबायूनां यो व्यृहः समूहस्तमाघ्नाता क्षिति. 
जल्यऽनरवाञुव्यूहजा इयं चेत्नाऽपि मे प्रत्र गच्छति इति ल॑ 

९येतसि चिते वेत्सि जानासि । अयं भावः--यथा च मचङ्गेु मद्~ 
सावः मरलेकावसायामदृशोऽपि तत्सजुदाये सूत्वा स्तः कियन्तमपि 
कालं सिता काठन्तरे तथाविधप्ताममीवयात् कृतधिद्धिनरयति, 

५२ तथा एथिव्यादिमूतगणेऽगि भर्यकमसत् चैतन्यं मूत्वा ततः कालान्तरे 
विनश्यति, तती निच्यीयते मूतधर्म ण्ठ ॒वैेतन्यं, तसात्स एव 
जीवः तदेव च रारीरमिति खं जानासीति ॥ ३४ ॥ 

१५, वाक्यान्तरेपु पुनः शरीराद्धिनो जीवः शूयते तदाह-- 

स््र्मकाघुकजनस्तु यजेततेत्यादिवायि तच-जीवचिवेकः 
चोच्यते पुनरत सद्-सक्कि १ खार्थ्यमव्र रमसे न युधेव ॥ २५॥ 

१८ तु इति भिरोये, खर्गकायुकः सर्गामिरखापी जमो यजेत यर 
यौद इत्यादिथासि एवमादिफायां वाण्यां पुनः तनु-नीकयोर्विवेको 
देदाजीवस मित्रत्करेब योध्यते शञाप्यते, वेदेनेति रोषः । भादि- 
शव्दाच् शे ह थै सद्रीरख प्रियाऽप्रिययोरपदतिरस्ि यशरीरं वा 

२१ यस्ते प्रियाऽपरिमरे न शरत इत्यादिवेदवाक्यपरिप्रदः ! अतोऽ 



मौत्मीयप्रकादााल्वरीकया सदिठम् । १९द् 

त्कारणात् जनयोमेध्ये किं सत्? किमसत् £ इत्यं मनसि संख्यं विमरा- 
णस्त्वं हे वायुमूते ! यत्राऽसित्रथे सुचैव व्येव खास्य्यं विच्य 
न रमसे, प्दत्संरयसय कुमयुक्तत्वादिति मावः ॥ ३५ ॥ ड 

सत्र भगवानुच्रमाद-- - 

या च शक्तिरसती प्रतिवस्तु सा ऊतः सबुदये सपरदेति १1 ` 
चेदिदं न, सिकतासमवाये किं न तैलजननं जगतीम् १।२६॥। ९ 

या च क्तिः प्रतिवप्वु असती वद्तु वस्तु प्रति विद्यमाना, 

सा समुदये वस्तुसमहे कुतः समुदेति कथं प्रादुमैवति १ न सय॒दे- 
सवेय्थः । चेदि इदं प्रागुक्तं न स्यात्; एतावताऽवयप्रेष्वविद्य-९ 
मानाऽपि शक्तिः समुदाये चेत्मादुर्मवति तर्दिं जगति रोके सिक- 
तासमवाये वाका समूहे तैरुजननं तेोत्पत्तिः किं न इष्टम् १, कथं न 
इप्यते सेत्यर्थः । अयं मावः--न भूतसमुदायमान्नपरमवा चेतना, 9२ 
मृतमत्यकावसायां त्या अंरतोऽपि स्ेथानुपरच्मेः, यथा प्रत्येकं 

सर्वथाऽनुपरम्मद्िणुकरणससुदायममवं तें न मवति । एवं चात्र 
भयोगः--भययेपु घयगवखायां सर्वेथा नोपलभ्यते तत्तां समुदायेऽपि,४५ 
न् मवति, यथा सिकताकणसमुदाये तरम् । यत्तु तेषां समुदाये 
मवति, न तस्य प्र(ण्यवधितेषु तेपु सर्वथाऽनुपरम्मः, यया प्कै- 
कत्रिरावघ्यायां तेरुख, सर्वथा नोपरुभ्यते च मूतेषु प्रयेश्ञाबखायां १८ 

चेतना, तसान्नासौ तत्समुदायमात्रप्रमवा, तु अर्थापरेव जन्य : 

क्िमपि जीवलक्षणं कारणान्तरं मूतसयुदायातिरि कतं तत्र स्वदितं 
यत इयं भमवतीति भरतिपच्तव्यमिति ॥ ३६ ॥ ` २४ 

१ विरेषा० उृष्दुरयनुखिा्यं पाठः (प° ७०७ मा० १६५२) 1 
२ चेवना॥ क ‡ ऋ 



:०# श्रीयोवमीयक्ानयं 

भनु श्रयिकावखायां सवैयानुपरम्मात्+ इति सनेकान्विफोऽ्यं 

देवः प्रयेकावसयायां स्वेथाऽनुपटल्यस्यापि मदस्य मया्रसमुदायि 

३ द्दीनादि्याराह्वाद-- 

शक्तिरन्ववयवं मदिराया असि चेत्सखदिता प्रा खात् 1 

चेत्न, व्नियतं मदिरा्धं योज्यते न कि मादसखाप्यै १।।२७ 

मदिरायाः शक्तिः यन्ववयवं प्रत्यवयवं चेदल्ति तर्द ससदिता 

अवयवमुदायसया सा प्रयस्य साद्» चेचदि णवं न मवेत् तर्हि माद 

सुखस्य मास्ये मदघुलस्य भरा्ठये अनियतं अनिधितं धातकीकुसु- 

९ मादतिरिक्त य्िचिव् भखगोमयादि मदिराया अद्र अवयवमूतं 

कारणन्दं कि न योज्यते कथ न संयुकतीक्रियते ६ । एतावता 

यातकीकुषमादििरियतरेव कारेः संयोज्विर्मदशक्तिर्पयते न 

५९ त्वनियतः, घातकीरुुमादिपु पुनः पथक् न सर्वेथा मदो नाकि, सपि 

त॒ याच यावती च मदमात्रा यगि तेप्वस्येव, ततो मनिकान्ति- 

कृता हेतोरिति । मदि(दय)ति मदः स एव मादः प्रजञादित्रादण्॥२५॥ 

४५ भूतेष्वपि पर्वं मविष्यतीत्याशद्धामानिष्छृत्य परिदरनाद-- 

मात्रया शिति-जलादिषु विष्वक् चेतनाऽस्तु सक्रला समवाये । 

मा ग्रहीरिति मरि, मृद सेदातोऽपि रमते न कथं तामू१।२८ 

१८ मात्रयाऽल्पेन संदोन क्षिति-जसादिपु शथिन्यघ्ेजोवायुखक्णमूतेषु 

विष्वक् (प्रथक्) यक् चेउनाऽछि, सा चेठना समवाये भूतः 

समुदाये सक समलाऽस्ठु । जयमर्थः--च्यलेष्वपि भूतेषु वेतन्य- 

मछि, तत्सयदाये तददीनात् मयाद्नयु मदवदिति, यया मद्गेषु 

२१ मदः प्रय यद्पतवाचातिस्यष्ः तत्सखदायि भराक्य्यमेति तया 

६ 



गमौतमीयभकाश्चाल्यटीकया सदितम् 1 २०१ 
74.4८ 

भूतेष्वपि प्रयगवाखायामणीयसीः चेतना तत्समुदाये त॒मूयसीयम् 
ह वायुमते 1 इदि मतिं ए्वभ्रकारां वु मा ्रदीमी मङ्गीकुरु मूत- 
समुदाये चेतनाया दर्यीनात् › इति हेतोरपिद्धव्वात् । तथा दि--यदि १ 

भूतसमुदायमात्रधरमश्चेतना मवेत् तदा मृतदेदे गरतदारीरे ठेशतोऽपि 
तां चेतनां स्वं कथं न रमसे प्रामोपि % भृतसमुदायसख तत्रापि 

सत्त्वाद् ¦ ततश्च तत्र चेतनाऽनुपरम्मात् न् भूतसञ्दायमात्रर्मभरेतना ९ 

इति, तथा चासिद्ध एवायं हेतुरिति मावः ॥ ३८ ॥ 
यथ वायु-वहयोखदानीं तत्रामावाचदनुषरम्म दव्यादयङ्कामावि- 

प्तय परिदर्ाट-- ९ 

यायु-वद्धिमिकठे शरदेहे सा न वालि मतिमित्यपि मा धाः । 
भरोत्रतो नचिकया नय पूरसि ततर ती यदि मवेद्धवदिष्टम् ॥२९॥ 

ˆ वायु-वहिभ्यां विककते रदिते तदेष सा चेतना न॒ चालि न १२ 
वियते इत्यपि मतिं लं मा घाः मा धारय । यदि वाु-वहिसंयोगे 
वता इट मवदिष्ट चेतन्यं मयेत् तरिं तत्र वदेहे शरोत्रतः कर्णी- 
दिद्रारत्नी वायसी नलिकया सुपिरोपकरण विरोपेण पूर्व पूरणं नय ५५ 
प्राय पूरयत्ययैः । एतावता नकिकादिभयोगतसखत्र तत्पेऽपि वेत्त 
न्यानुपरम्मा्न भूतयर्मशचेतन्यमिति मावः ॥ ६९.॥ ५ 

मय विरिष्टतेजो-ऽबावमावादनुपरम्म इत्याद्य प्रादुष्कृत्य ८ 

भ्रतिविवातुमाद-- ॥ 
चेद्धिरिष्टपवनाऽनख्योगो 

नाखि तत्र, चु इतो न चिविष्टौ १। २१ 
कारणादपि इतो यदि तत्+ 

देदयत्तिनघपेपि न जीवम् १ ॥ ४० ॥ ६ 



२०२ १. श्रीमोवमीयकाच्यं 

,. , तत्र खृतदेे `विजिष्टयोः पवनाऽनय्योरवाचवम्योर्योगः -सम्बन्पो 
मास्ति इति चेदाशङ्धते तर्द नु इति प्रे, तत्र तौ षिरिषटौ कर्ता 

शने? यदि लं चये कुतोऽपि कारणाततर तौ विशिष्टौ न सः ततर्ह 
ददवर्धिने शररीरस्यं जीवं चेततनमेव किं न उपेपि ममोपरि ? कयं गाङ्गी- 
केरेपीलयर्थः ] किं नामाऽऽतमस्त््वं विद्ययाऽन्यच्दैचिष्ठं, ननु संजाः 

६ न्तरेणात्मसत्त्वमेच तयाऽपि मरतिपादितं स्यादिति मावः ॥ ४० ॥ 

सथ् मूतस्तपुदायातिरिक्ालसाधक्राुमानसद्धावात्न मूतधर्मेत- 
न्यमिति तापयितुं तदमपमस्राधकमनुमानमाह-- 

भौतिकेन्द्रिययिमावितम्थं कः सरेयदि भवेन्न हि जीवः १।- 
किं मवाक्षतिरैरयभूतं संखरेद्रदमथो पुरुप बा ? ॥ ४९१ ।४ 

हे यायुमूते ! देदाद्धितो देदमध्यख्लो यदि जीव सासा न हि 
9२ मचेद् तहिं सूतेषु भवानि भौतिकानि यानि इन्द्रियाणि च्ुरादीनि 

वेः करणभूतविभावितें प्रकाशितं साश्चादनुमूतमिति यावत् । सर्य 

धटादिकं कः सखरेत् १ न कोऽपीलर्थेः 1 जत्र टष्टान्तमाह--यथा 

3५ गवाक्षविवररगवाक्षच्छिदैरनुमूतमर्थं किं गृदमाख्यः संखरेत् ? सथो 
वायवा पु्यल्तन्मध्यसखो मनुष्यः संसरेद् ? सतावता तत्र पुम एव 
स्मेर वु गै, तद्वदत्रापि जीव् एव संसर्चा नतु देह इव्यर्थः ॥ ४१॥ 

१८ सप्ुमेवाऽथ पुनः स्पषटतरमाद-- ४ 

मन्दिरे फचन पञगवक्षे भिननमिवषृतिकासमेकम् । 
२० येत्मपदयति नरं गृदनायमेवमात्मनि तनाघपि पद्य ॥ ४२1 

¶ पिदधिरवेजोवायुस्ूपेण 1 



गौतमीयपरकानञाख्यटीकया सहितम् 1 २्ण्द् 

पृश गवाक्ष यसित पञ्चगवाद तसन् कचन कर्सिश्िन्मन्दिरि 
गृहे भित्रमित्ृतीनां रूपदर्बन-रसाखाद्न-रव्दश्रचणादिमित्मिन- 
क्रियाणां कारकं कीरं एकं - गृहना्ं गृहखामिनं नरं चेचदि तंर 
परपरयसि तर्हि एवमसुना भकारेण तनौ शरीरे य नासा जीवलत्रापि 

पर्य विरोकय, “विवक्षातः कारकविमक्तयो भवन्ती" ति वचनात् 
तनावात्मानमपि पदयेत्य्थैः । इह कान्यद्वयसूचिताऽनुमानखल्पं ६ 

चेदम्--““भूतेन्दियेभ्यो भिन्नरूप पदार्थस काऽपि धर्मशेतनेति 
परतिज्ञा, मूतेन्दियोपर्ब्वा्थाऽनुखरणादिति दतः, यथा पक्चमिगै- 
वक्षिसुपरुव्यान् अथीन् अनुखरतस्तदतिरिक्तख कलापि देवदत्तादेः ९ 
पुरुप चेतनेति दृष्टान्तः । अयमत्र तासयीर्थः--इह य एको 
येरनेकैरूपर्ब्यानयीनऽनुसरति स तेभ्यो भेदवान् दृष्टः, यथा पञ्च 
भिरगवक्षिरुपटज्यानथीननुस्परन् तेभ्यो देवदतः, यश्च यसाद्धतेन्द्िया- १२ 
तकसमुदायाद्धित्नो न भवति किं तर्दि £ अनन्यः, नायमेकोऽनेक्रोप- 
रठ्यानामथीनामनुसत्ती, यथा शा््दौदिग्राहकमनोनिज्ञानविरोषः,” 
इत्यादि विरेपावश्यक्रवरततौ ( ४० ७०९ गा० १६५७ ) ॥ ४२॥ १५ 

अथापरमपि भूतव्यतिरिक्ताऽऽमसाधकमनुमानमाद-- 

यच्च धित्सति प्रयः रिश्रादौ कापि तत्मथमयृत्तित एव । ,` 
जीवभेनमवगच्छ ततस्तं देहमिन्नमपराऽपरदेदम् ॥ ४२ ॥ ८ 

१ गवान्नभ्यः । २ व्याकतिरिये-गदुत “यो यस्माव् मूतेन्दियात्मक्ससदायाद् 
सभिन्नः । स एक एव न अनेकोपरुढ्पानामर्योनां अनुसरता, अनेकैमूठिन्दियैरप- 

खन्धानां पदाथानां एक एव अवुसखदौ ख भवि यो तेभ्यो भूदेन्दियेभ्यो भिन्नो ˆ 
वतेते, तस्मान्निगम एप-भात्मा वेभ्यो मूतेग्धियेभ्यो भिन्नो, यतः ठस्याऽऽमनः 
तेखपरन्पानामर्थानां एच्छैव चवुसप्ल्ाच्' ॥ । 

॥ 

1 



०४ श्रीगौतमीयकान्यं 

, यच्च यतुनः दि्वाङ आदौ प्रयमत एव प्रयो मादुः श्तमोदध्ं 
दयं पित्सति धाठमिच्छति पान॒कर्ु वान्ठतीवयथः । तच् शपि 

१ कसिशिद्धवान्तरे प्रथमदरचित्तः भयमटृतेरेव प्रानजन्माम्याशा- 
देचे्यर्थः । ततस्ठसात्कारणात् हे वायुमृते ! सवं एनं देदाच्छीराद् 
भिन्नं भत एव प्रतिमवं परे अपरे देदा यख सोऽपराऽपरदेदसतं 

र जीवं चेतनम॑वगच्छ जानीहि । पित्सदीति । "वेद पानेः सच्रन्तः 
सनि मौमा- (७।४।५४ ) इत्यादिना इसदेशः । इदमत्र 
तासर्यम््--योऽयमा्ः खनामिखपो बाख, सयमन्यामिलाप- 

१पूरयठः, अनुमवात्मकल्लादभिखपतवाव् चा, साभताभिपवदिति । 

श्ट योऽभिद्यपः सोऽन्याभिरपपूर्वको दृष्टः, यया सांरतरामिलयपः 
यदमिरापपर्वकश्चायमा्यः स्तनामिकापः स शरीरादन्य एव, प्म" 

9२ दादीरपरि्यागेऽपि इहत्याऽमिकपकारणलाद् । कञनयुणश्चाभिरपो ने 

शुणिनमन्तरेण संमवत्यतो यखलाधयमूतो गुणी सं दरीरातिरिक्त 
आत्मेति ॥ ४३ ॥ 

१५ अनुमानान्तरमाद-- ह 

एवमेव सुख-दुःख-भयादेर्वेदकः स च प्रम्परयाऽमः । 
चेवना तग्र मवा तुजा चेदादिवः कथमत व्यवहारः १} ४४।। 

च पुनः सोऽ्भो वाः एवमेव उक्तमकारेणेव परंपरया जन्मान्तर 
संसच्या छल-दुःख-ममदेवेदङो विश्या वोध्य इति दोषः । चेद्यदि 
तनोरजीग तुजा शदीरना एव चेतना तथ मताऽमिप्रि्ठा तर्हि भादितः 

२१ प्रथमत पुव ससी सुख-दुःल-मयादिसवेदनरकषणो भ्यवदारः कयं 
स्यादिति पौषः । भयं भावः--भन्य्ुलपू्कमिदमायं बारघुलं, 

२ णनुभवारमकत्वाच्, सांग्रतघुलवत्, यल्छुसपूरवफं बेदमापं घखं 

३८ 



मौवमीयपमकाद्याख्यसीख्या सदिवम् । २०९५ 

तच्छरीरादन्यदेव, तदत्ययेऽपि इदव्यदुखकारणत्गाद् + गुणश्चायन् › सं 
च सुभिनमन्वरेण न घम्मदति, चसौ य्रसया्यमूतो गुणी स देहा- 
दिनः ुलासुमतिममो जीव इति सिद्धम् । एवं दुः्ख-मय-रामनदेष-३ 
ओ्ोकादयोऽपि जानीयाः 1 मतेति { भतिवुद्धि- (३।२।१८८ ) 
इत्यादिपप्ेण वर्धमाने छः । मतिरिद इच्छा, बुद्धः एयगुपादानाव् 1 
तवेत्यत्र "खख च वसमान" ( २।३।६७) इति ष्ठी 1 मता इष्टा, & 
स्वया इष्यमणेव्य्थः ॥ ४४ ॥ 

संधेवमनुमानेन दारीराद्धितं जीवं संसाध्य पुनः परामिभायं 
प्रदुष्कृत्य निरकुर्वन्राद-- च 

चेत्खमादमवखम्न्य न युखे- 
रप्र, षद तदास च कीट? 1 

चिन्मयोऽयमिति चेद्» न जदेना- १९ 
न्वेति भूवनिवहेन चिदात्मा ।! ४५ ॥ 

दे वायुमूते ! वेदि इदत्यघुखायनुमवसख कारणं समावमव- 
ल्ब्य आग्नि दरीरादमित्र एवासेति जाम हठं तं न सुरन ५ 
त्यजेः तदा वद् ब्रूहि स चात्मा फरीदक् : कीदयोऽसत्यर् 
सथाऽयमालना चिन्मयो ज्ञानमय इति चेद्षे तर्हि चिदात्मा चिन्मयो 
जीवो चेन भूतनिवहेन मूतस्मुदायेन न जन्वेति न समवाय १८ 
सम्बन्धमुपगच्छति । जचयचादयविव्यतिरिक्ो्रन्ययोः संयोगसम्ब- 
न्यसनाम्युपमनाद्, सवयवावयनिमावस्लनैयोम संबावदीति मित्रै-२५ 

9 देद्ञ्छत्मनोः 4 २ सेयम् मिद्रखमावत्ा-यत् सात्मनो द्धानमयतत्व~ * 
चेठनष्पटा, श्चपैरस्र च उदखल्पठा ॥ 



२०६ ध चीगौतमीयकान्यं 

खमालात् । जनयोः संयोगस्म्बन्धीभ्युपगमे तु सिद्ध एव देहाद्विनो 
जीव इति मावः 1 ४५॥ 

६ सथोपसंहरन्नाह-- 

। अस्ति स प्रकट एव तदात्मा 
मेदवांथ मनसोऽष्युपयोगी । 

₹ व्यापृतं जगति यख विभुच्य 
ज्ञानकायमखिरं निहतं खात् ॥ ४६ ॥ 

. तत् तसाक्तारणात् स जाला भकर एव शरीराद्धेदोऽखासीति 

९मेदवान्, च पुनर्मनसः सद्कल्पहेतोश्येतसोऽपि उपयोगोऽस्यास्तीति 
उपयोगी असि चिते । यस्याऽऽत्मनो स्याति व्यापारं "िसुच्य 
त्यक्ला जगति लोकेऽखिरं समन्तं श्ञानकाै ज्ञानविप्रयीूते शर्म 

१२ निहतं खात् निहन्येत । ततश्च स आतमा शारीराद्धि्न एव प्रतिपतन्य 
ति तासपर्यम् ॥ ७६ ॥ 

एवं भगवता सदये छिन्ने सति वायुभूतिः किं छतवानिवयाद-- 

४५ इति हृदि इविकरपव्याधिवाधाचिगुक्तो 
! भगवति जिननाये सर्वविचवं अरतीस्य । 

सयदि सयरिवदेखीणि रतानि शक्य + 
४८ शिवपदपथपान्धोऽभूद्धिजो वायुभूतः; ॥ ४७ 1 

इत्यनेन प्रकारेण हदि दये यः कुविकच्यः कुत्ित्तनिम्ैः स॒ 
- एव व्याधी रोगस नापया पीडया वियुक्तो वियुक्तो यायुभति- 

२१ द्विजो भगवति जिननाथै यीवीरघामिनि सर्वनिच्व सर्वरलं तीयं 

¶ भिषयोरेवं दययोः योगः इति न्वायनयेन सीहृतलाद १ 



गौतमीयप्रकाद्राख्यदीकया सदितम् । २८०७ 

ञासवो सपदि ̀ दीघर, सद ॒परिरदेणेति सपरिवर्हः सपरिकरः वरीणि 
रतानि ̀  ज्ान-दर्यन-चारि्राणि . गृहन मगवस्पा्े खीडर्वन् दिव- 
पृद्स ञुक्तिखानस् यः प्रथो मार्गखतर पान्थः ` पथिकोऽमूत् । ९ 
पृथैति 1 परयश्दोऽदन्तोऽप्यस्ि शवाटः प्रयश्च मार्गश्च! इति 
तिकाण्डरोपकोरो उक्तात् । पान्थ इति । पन्थानं नियं गच्छतीति 
निग्रहे पन्थो ण निलयम् (५।१।७६ ) इति णप्रलययः, पन्थ इत्मा- 
दग । इदं माखिनीखन्दः पटक्षणं ठु भारुक्तमेवेति ॥ ७ ॥ 

इति गौतमठपुबन्धुदरयदीक्षाग्रदणवर्णनो 
मामाऽषटमः समैः ॥ ८ ॥ ९ 

इति स्पष्टम् 1 
५ इवि ध्रीगौतमीयभरकादयाद्यायां श्रीमोतमीयमद्याकाव्यन्यास्यायां , 

स्मः सर्गैः ॥ < ॥ , 9 

नवमः सर्मः। 
व्यक्तामिघानोऽथ विशारदानां सदध्युपाध्यायपदप्रतिष्ठः । 
आतुत्रयं प्रव्रजितं निशम्य श्रीवीरनाथं ्रणिनंसुरासीव् ॥ १ ॥१५ 
चिद्युद्धविक्लानकरं प्रसार्य व्यक्तादिविप्रा मवसिन्धुमध्यात् 1 
ससुद्धुता येन जिनेश्वराय नमोऽस्तु तस्मे तरिशदाऽऽत्मजाय ॥६॥ 

अथानन्तरं चिरार्दानाँ पण्डितानां सदसि समायां उपाध्याय-१८ 

पदस्य प्रतिष्ठा स्थापनं यस स तथोक्त एरवविषो व्यक्ताभिधानो 

ज्यक्तनामा पण्डितः, आावत्रयमिन्रमूत्यादिसदोदरत्रितयं परनरञितं 
शीनौरपाश्च दीक्षिठं निशम्य शरुखा श्रीवीरना्ं प्रणन्तुमिच्छुः पणिनेषुः 
आसीत् अभवत् । खयमपि भगवन्तं, नमप्करमेच्छदिवयर्थः.| २२ 



२०८ श्रीगौवभीयकाव्यं 

प्रत्ठिति। “तिष्ठा मर्यादादेवादियापनयोरपी" ति मघ्रः (१)। सलिन् 
सग इनद्रवजोपजातिषन्दसी, तछक्षणे च प्रागुक्ते एव ॥ १ ॥. 

‰ समाजगाम खरिच्छदेन 
छम न्यतीत्याऽऽ्ु जिनोपकण्ठग् । 

व्यक्ताऽभ्भुपेदीति जिनोऽप्यवादी- 
६ दिख भूतेषु च याक्तिमावम् ॥ २॥ न 

` सत्र 'सः इति कर्टूपदम्यादरय्यष् । स स्यक्नामा उर्पष्यायः 
छद्म शाव्यं व्यतीत्य वरिरद्य परित्यज्येति यावद् । माशु शीर 

९ सपरिच्छदेन सखच्ठात्रपरिवरेण सह निनख ` श्ीवीरपरमेधरखं 
उपकण्ठं समीपं समाजगाम संभाघः ( तदा जिनो वौरममुरपि है 
व्यक्त | स्वमम्युपेहि सभ्यागच्छ, च पूनरभूतेषु प्रथिव्यादिपु नालि- 

१२ मायं नालि विमुख परित्यज, “सूतेषु नासित्ववुद्धि मा घा, इर! 
~ शत्येवमवादीत् वदति स ॥ २॥ 

----~ 

खय यथा पुतस्य संदायल्तया दर्यन्राह-- 

१५ , खम्नोपमं वै जगदिन्द्रजारो- 
। परमं विवचार्य्येति वचो विचारम् । - 

भूतानि छम्पखयवा व्यपेश्ा- > 2 
३८ माभिल्य सर्वं ननु वेत्सि गन्यमू ॥ ३ ॥ 

हे व्यत ! 9 इत्यवधारणे, ददं जगद् सपनोपमं यथमा इन््रजले- 
पमं वरते श्यवंरूपं विषारोऽस््यलि्निति विचारं *अयीमादिम्योऽय् 
(५।२।१२७ ) विचारगर्िमवमिवयर्थः । यचो वेदवचनं विचायं 

२२ स्ये पर्यालोच्य तं भूतानि छम्पि नािघ्वेन विजानामि मथवा 



गोतमीयप्रकारचाख्यटीकया सहितम् । २०९ 

विरुढा यपेक्षा व्ययेक्षा विरुद्धवेदपदार्थप्याङोचना तामाधिव्य, ननु 
इत्यवधारणे, सरवै रोकं शल्य वेखि जानाधि । अयं मावः--एरथिव्यते- 
जोवाय्वाका्रर््णानि पञ्चभूतानि तानि च कि सन्तिने वेति वं 
मन्यसे, संदायश्च तवाऽयं विरुद्धवेदपदथदणनिबन्धनो वर्तेते । तानि 
चामूनि वेदपरदानि--खमनोपमं वे सकछम् “येप बह्मनिधिरज्ञसा 
विज्ञेय इत्यादिः तथा एथिवी देवता अपो देवता" इत्यादि । एतेषां ६ 
चायमर्थः तव प्रतिभासते, खमोपमं खमरसद्यं वै-निपातोऽवधारणे, 
सकरमदरोधे जगदित्येप ब्रहमविधिः परमाथेप्रकारः जज्ञसा प्रयुणेन ` 
न्यायेन विज्ञेयो ज्ञातव्य इति, तदेवमादीनि वेद्पदानि किर बू्-९ 
निहवपराणि तथा थिवी देवता इत्यादीनि तु तत्स्ापतिपादकानि, 
सतस्तव संदाय; । 

सूतानां खप्रसादरयादिमावना सेवं, यथा हि-खमे किर कथि १२ 
जिःखोऽपि निजगृहाज्गणे गजपर-तुरगगण-मणि-कनकरास्यादिक- 
मूलमपि पयति । “नावायां चेन्द्रजांरकियाख्परायामविर्चमानमपि 
कनक-मणि-मौक्तिक-रजतभाजना-ऽऽराम-पुष्प-फलादिकं यते .तथे १५ 
तान्यपि भूतान्येवं विधान्येव, यतो विवचार्यमाणान्येतानि ` सर्वथेव 
न काश्चि सहन्ते । भूतेषु संरये पुनजीवादिषु का वाती £ तेषां 
मूतविकाराभिष्ठानलात्, तसारसर्वस्यापि भूतजीवादिवे्तुनस्लदमि- ४८ 
परयिणाऽगावातर सर्व्ूत्यताशक्वी तं निरवशेषमपि रोकं खतन्ना- 
उमायोपमं मन्यसे इति"? । परमते ेदपदानामर्प, क्तिहदयं च 
त्वं न वेस्सि तेन संशयं कुरूपे । पमामथस्मु अमे वक्ष्यते ॥ २ 1 २१ 

* १ विदेषार 9 (= ७२२ मा० १६९१} 1 
१४ गोग कार 



२१८ शीमीवमीयक्न्यं 

~. मथ व्यक्तचेलोगतां युक्ति भगवान्. व्यक्तीुर्बनाट--' 

तथा दङुम्भव्यतिरिक्तङुम्मेऽन्योन्याश्चयाऽ्पेक्षणमक्ति यसाद्। ` 
इसिद्धिः खतो वस्तुन एव नाकि, प्रतीयते तेनं तु गल्यतैव ।1४ : 

तथा दहि तामेव युक्तिं ददौयति--कुम्भाद्धयद् व्यतिरिक्ता 
अकुम्माः सम्मादयः पदा्थल्धेभ्यो व्यतिरिक्तो भिन्नः छग्मः ठन, 

\यसात्कारणादन्योन्याश्रयख इतेरेतराधयस्य यपेक्षणमपेक्षाऽस्ि । -न' 
हि अकुम्मव्यतिरेकेण चाऽकुम्म इति व्यपदेश्य इति स्परेवाऽन- 
योरन्योन्याश्रयतमियर्थः 1 तसात् खतोऽन्याऽनेक्षया वस्तुनः 

९फस्यापि पदार्थस्य सिद्धि्िप्पपिनीस्येव । ठु इति विदय, तेन देतुनाः 
शृत्यतेव प्रतीयते क्ञायते ॥ % ॥ क. 

यथा स्तो न सिद्धिस्तथा परतोऽपि नेत्याद-- 
ऽयः कथिदर्थः स च वार्य्यरूपः यास्कारणं या व्यवहारतोऽवर । 

प्रस्परापेक्षि्याऽनयोर्यत्छ॑तो म सिद्धिः परतोऽपि नैवम् ॥५॥ 
ज्राऽसिन् रोके यः कथिद्थः स च व्यवहारतः कार्यं श्प 

१५खरूपं यस स कार्यरूपः स्यात् । कारणं वा कारणसूपो वा स्याद् । 
अनयोः कार्यकारणयोः प्रस्यरापरक्षितयाऽन्योन्यपपेकषितवेन यचसा- 
कारणात् खतो न सिद्धिः एवमसुनैव प्रकारेण परतोऽपि न सिद्धिः; 

9८ सखीति रोपः] अत्र विद्ोपाचदयकषरयनुसारेण काव्यद्वयख भावना 
लियस्--“दे व्यक्त } भवतोऽयमभिधरायो यथा दिल नखतोन 

२० परतो न चोमयतो माऽप्यन्यतो मावानां तिद्धिः सम्माग्यते, काय- 

¶ "वेन न चन्यतैव' इवि श्चरीमुद्ितपुल्वक पाठः, स च रीकाहता न चम्पत 
इि ध्विमाति । २ शछतोऽपि विद्धिः परतोऽपि नैवम्! इठि दाशीयुदरितपाठः 



मीवमीयप्रकाञ्चाख्यरीकया सदिवम् । यशश 

कारणादिमाबसयाऽेक्षिकलवा › दखदीर्ै्यपदेवत् । तथा दि-- 
यत् क्रिगपि भावजातमलि तेन सर्वेणापि कर्वेणापरि मित्य, 
कारणेन वा, तवर कार्यं कारणेन रियतं इति कारमार्य् एव तस ३. 
कार्मव्यपदेद्ः,' च तु ( कामस ) काल्यं सखतःसिदधं किमप्यलि । 
एवं कारणमपि कार्य ̂ करोत्रीति कायीयच एव ठख कारणल- 
व्यपदेशः, न तु तस कारणं खतःसिदधं किंनिदसखि । वदेवं ६ 
कार्यादिमावः-खठो न सिध्यति, यच्च खतो न सिद्धं तस्य परतोऽपि 
सिद्धि्ना्ति+ यथा सरविपाणख । ततश्व न सतःकार्यादिमावो नापि 
परतः, शखपरोमयारिं तस्सिद्धिरितिः चेत् ;-उदयुक्तं, व्यसाटु- 

मयसाचत्िद्धेरमावारत्समुदायेऽपि तद्योगात् । न हि सिकताक्णेयु 
प्रस्ेकमसचें तत्सथ्दाये प्रादर्मवति, अपि च उमयसास्तिद्धिपते 
इतरेतरा्यदोपः ` प्रा्ोति । यावद्धि कार्य न सिध्यति न ताव~१२ 
र्कारणसिद्धिरत्ति । यावच्च कारणं न सिध्यति न तावक्ता्यं सिद्धि 
मास्रादयति, जत इतरेतराश्रयदोषः, तसान्नोमयतोऽपि कायीदि- 
मावसिद्विनीप्यन्यतोऽनुमयत इयर्थः ¡ खपरोमयव्यतिरेकेणाऽन्यस्य १५ 

वस्तुनोऽसत्त्रेन निर वकलमसन्गात् । पलं ह-दीस्कगे दृ्ान्तेऽ- 
प्यन्वयो मावनीयः । तथा हि-प्रदेचिन्या अङ्गष्टमपेकषय् दीष 
मतीयत्ते । मघ्यमां त्वपेकष्य खलं, परमार्थेन लियं तो न इला; -१८ 
नापि दीष; तदेवं न खतो दवदीषैलरयोः सिद्धिः } - तततः परवः 
उभयतः, यनुभयतश्च तस्तिच्यमायो ययोक्तवद्वावनीयःˆ तसाक्रय- 
मपर कस्तुसिद्धेरसम्मवाव् श्यते सिध्यतीति 1 ५॥ --- -२१ 

पुनः मरकागन्तरोणापि ` इ्यतासिच्यप यचचेनाभ्भितं ' तद्ग 
चानाऽऽ्ट्-- ` {८ -.द् 



२१२्ः श्रीगौवमीयकाव्यं 

~~ . दक्ष्मत्वसो वस्तुनि नोमिगम्या- 
† वाचन्तमागौ परमाणुरूमौ । 

& ठस्य फं चा तद्धीनमच्यं १ 
तसातवाऽऽस्था नचु श्रल्यतायाम् । & ॥ 

उन्न परमाणुदव्देन परमाणुप्रतरो स्द्यते } ततश्यायमर्थः-- 
९प्रभाणुरूमी परमाणु-मतरलरयौ वस्तुनि सम्मादिपदार्थे आाचन्तमामौ 
सर्वारातीथमागरपरमागौ सृमलतः च्मतवेत नामिगम्यौ नोपलभ्यो 
सः, वा पुनस्लयोरायन्तमागयोरधीनं तदघीनं तदन्तरितमियर्थः, 

९ यन्मध्यं वस्तुने मध्यमागखत्कथं लभ्यम् £ अदरीनादेव 
व्नोपरम्यते इत्यथैः । तसात्तारणान्नु निधिते तव शुत्यताया- 
माखाऽ्पक्षा यादरोऽखीव्यर्थः ! यत्रायं मावः--देद यत्ावदददयं 

२ तदसत् एव, जनुपरम्माद् , खरविषाणवत् , इति निवृ तद्वाची । दर्थ 

स्मापि च सम्म-कुम्म-कुख्यदेः प्र-मध्यमागयोरसत्वमेव, यीगमामा- 
न्वरितघ्ेन तयोरम्यददीनात्» अर्वाग्मागस्यापि च सावयवलाद्पुनरन्यः 

५ खल्वाराद्भागसस्याप्यन्य इत्येवं तावचावत्सर्वरतीयमागस्र परमाणु- 
परतरमातरतवनाऽतिसैक्ष्यासूवेपां चाराद्धामानामन्यखन्येनान्तरितेना- 
मुपरच्िः । ततश्योकन्यायेन परमाग-सर्वारातीयमागरक्षमोमय- 

१८ भागानुपरम्माद् सर्वखापि वस्तुनातसयानुपरञ्येः श्ये जगदिति ¡ 

च्देवयुकुक्या स्वस्यापि मूतदरमावः प्रा्ोति । श्रयते च शरी , 
२० भूतादिसद्वाबोऽषीति संययः ॥ ६ ॥ 

¡` १ नाभिगम्यौ याञ्छदन्तमामौ" इवि शश्रमुद्िवपाठिन्यः। २ भाद् 
भषम् धार्दीमम्-घमीपरत्यम् शय्यः १ २३ दिदेषान वदद (१ ५२५ 

~ गा १६९९} । ~ “^ 



गीतमीयमकाशाल्यदीकंया सहितम् । १२१ 

येत्य पूर्ेप्ष्ठद्तवा भगवान् परतिविघानमाह-- 

व्यक्तो्तरं ठत्र गृहाण पं खमेन्द्रनारोपमितं जगत् । 
आख्यातमेतन्न विसगताये मोदस्य हान्यै वद्नित्यतातः।। ७॥ ६ 
ह व्यक्त ! तत्न तक्िन्ुकतेऽथे लमऽसाभिहच्यमान उत्तरं पर 

गृहाण उषरं श्वणु इयर्थः ! श्तौ यदेतव् समोन्रगलोपमितं स्मे- 
न््नालमायासदरं जगद् आल्यातं उक्तं, ततु निशागताये जन्तूनां ९ 
चैराग्योत्यादना्थमित्य्ैः । तथा मोहसाऽताल हन्यै लागाध्- 
मिभः । तथाऽनिलतातो जगतोऽनित्यतादित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

जय मूतादिसद्धावं युक्तया प्रतिपादयन्नाह-- ष् 
यंचिन्तितं च्टमथाऽ्लुभूतं शरुतं च त॒त् खम्रगतं सदेव 
अमोधिनधेत्दसत्तथाऽपि खिता प्रैव तद््थसत्ता ॥ ८ ॥ 

यद्वस्तु चिन्तितं अन्यदा हदि पर्यारोचितं विभव -बहमादि, तथा १२ 
इष्टं करि-पुरगादिकं, अथ-मथवाऽनुमूतं लान-भोजन-विलेपनादि, च 
पुनः श्चुत खगै-नरकादिकै, तत्स वस्व॒ सदेव विद्यमानमेव खये 
गतं प्राप मवति, नोऽबियमानं किञ्चिदिवरथैः । चेद्यदि प्रनोधो १५ 
जागरणमल््यसेति प्रबोपी तख जाप्रतः सतलखस्स्वै खमगते चसु ` 
असत् प्रायोऽविद्यमानमेव तथापि सपलाञन्यतर प्रदेदो तेषं खप्र- 

दष्टानामथौनां वस्तूनां सता विद्यमानता तद्थसचा सितेन 1 अत्तः १८ 
सप्रद्टाथौनामप्यभावाऽभावात् कथं ूत्यं जगदिति आवः ॥ < ॥` ̀ 

एं खममाश्रिय युक्तियुक्वा इन्द्र नारमाधियाद-- 
यद्यप्यसल्यस्तुतमिनद्रनाङं तथाऽप्यसन्तो न वदीयमाभाः 1 
तथा जमजाखविशारगरम भूतानि सन्तेव न काऽपि शङ्खा ॥९॥ रर 

१ "यचदधितं* इवि ऋशतीमुदितपारयिन्यः । ~ 



२९४ ˆ श्रीगौवमीयकाव्यं ४ 

यद्यपि प्रस्तुतं प्रल्लावापन इन्द्रां यसत् अनिच्मानमेव) 

तथापि तेन््रजाख्येमे तदीया इन्द्रनाठे द्द्यमाना_ माबा पद्या 

&मसन्तोऽसद्ूता, न सन्तीति शेषः, तेपामप्यन्यत् वि्मानलादिति 

आवः | तथां तेन प्रकारेण जगदेव जन्तूनां यन्धनदतुत्वाज्लाठं तख 

त्िद्यालो बिसखी्णो यो गमो मध्यं, तसिन्
 भूतानि सन्येव | जत्राये 

६ काऽपि दाङ्का न कर्चव्येति दोषः ॥ ९ ॥ 

पुनः सद्यत्यतायाभिष्यमाणायां खपाऽखमादिव्यवहारामावप्रसन्न 

एवेति दर्वयन्राह-- 

५ खिनद्रलाले अपि मावस्पे कोऽन्यथा खात्तद्भावयुक्तिः १ । 

अलम इयेधमनिन्द्रनारमिति ग्रतीति्यैत ऊहनीया ॥ १० ॥ 

खभश्च इन्द्रनारं च खमेन्धनाले ते अपि मावख्ूपे विचेते, 

१२ नाऽमावर्ूपे इत्यथः 1 जन्यया खमरादिमौवलयाऽमावे तयोः स्म 

जाटमोरमावयुकतिर्मवदुक्ताऽमायोपपदिः 
कुतः स्यात्, कुतोऽपि न 

स्यादित्ययः । यतो यस्राक्तारणान खप्नरोऽखग्र इवेव तथा न इन्द्र 

१५ जारमनिन्द्रनारमियि या प्रतीतिः सा उद्दनीया विचार्या । इद्- 

मन्न तासर्यम्--सर्द्रतयवेऽस्युपगम्यमान 
खोऽयमलपो गा? 

चथा इन्रगारमिदमनिन्रनारं वेव्यादिको विशेषः फ छतः खात् ¢ 

१८ खमादीनां विशषषनिवन्धनामावात्वमिव कसात मवति ? याद्गः 



गौतमीयप्रकारएख्यदीकया सदितम् । २१५ 

योऽखप्रः स प्रः इयादि. ?। तसखत्सन्ति पव सवे भावा न पुनः 

शूस्यतेति ॥ १०॥ ˆ ५६ 
‡ प्ुनमतसद्ावं प्रकारान्तरेण समथेयत्राद--' ,. ` ¦ ३ 
सद्धस्ठनि स्यादथ संशयोऽपि यत्याणुपुमोः स्फुट एष. दद्यः । 
तद्धूतसन्देदविशेष एव प्रस्पतोरयल्यत्र तदर्थसत्ताम् ॥ १९१ ॥ 

भथ संशयोऽपि सद्वस्तुनि वियमाने एव वस्तुनि साद्, नावि- 

दयमाने इयर्थः । कथमिल्याट--यचसाक्तारणात् साणु-पुतोः शङ्क 
पुरुषथोरेष संशयः स्फुटः प्रकटो खद्यो दङ्ीनीयोऽज्ि, तचसाक्रार- 
णाच् मूतानां यः सन्देहनिेपः स एव अनर. रोके पवर्थ ९ 
भूतपदारथैदवावं भरस्फोरयति प्रकारायति } पपूवीच्र् रं स्फुरणे 
असद्धेतुमण्णिनन्ताछर् । अत्राय॑भावः--जपति भूतकद््बके 
संशयः खकुघुम-खरनिषाणयोरिव न शुक्तः, यपि सवभावनिश्वय एव १२ 
स्यात् › र्लेवं मतेषु सखाणु-पुूपादिष्विव संशयो युक्तः । यदि पुनर- 
सत्यपि वस्तुनि सन्देहः सात् तदाऽनिरोपेण सरनिषाणादिप्वपि 
स्यात्, न च सोऽ्षि तसास्सन्येव मूतानीति ॥ ११॥ १५ 

ˆ जथ यदुक्तं प्राग् न खतो भावानां सिद्धिरिवयादि तत्पतिनि- 
धातुमाद-- 

अपश्च मार्यं परमर्थसत्तां लं मन्यसे तन्न सदैत युक्तिम् । 
इखं च दीर्षे च समं च वस्तु खएत्तयाऽपि प्रतिमासमेति ॥१२॥ 

दे व्यक्त } सवं पन्यं मावं पदार्थमपेक्षय सेस पदार्थसंद्धां 
मन्यसे न खतः, परं तत् त्वन्मतं युक्तिं न सहेत युक्तक्षमं नाती -६4 
व्यथः ! कथंमित्याह--हस्ं चेयादि 1 . चकारः सस्ये, सम्; 
शब्देनाऽत्र तदुभयं गृढते । ततथ्यायमर्थः---दरं ` दीय पदुभयं च र्द 



गौत्नीवभन्यदाख्यदीच्चा खद्िवय् 1 २९९ 

पः सवा = 
सवे रवराने पुनः ऽतमः च छमः इयादि ? । चलत्छन्ति 

धून्यतेति 7 १०॥ ` 

पुनर्मूत्सद्णवं भकारान्व्रेण खनथवन्नाह-- ॥ ३ 
सद्स्त॒नि खादथ संययोभपि यत्यायुपुंतोः स्छटट एष द्थ्यः। 
तद्॒तसन्देदविरेप ए प्रस्ेरयलत्र वदर्थसचाम् ॥ ११॥ 

अथ संगयोऽग्ि स्द्रतुनि तियनने एव व्तुनि सात्, नावि- ९ 

दनान इत्रः ] चयनिचाह--वचनत्करनत् चालु-वुगेः गङ्क- 
पुर्पयोरेप चं्ययः र्छुटः भर्टो दश्च दर्खनीवोऽचि, तच्लात्छार्ः 

पात् चूतानां चः चन्देहविेपः उ एव चत्र सेके ठदरथच्रचां ९ 
नूत्पदा्थस्द्धावं पत््ोख्यति भ्रायरयति 1 म्रप्वद् "छर छनः 
जनलद्धेतुनग्मिचन्ठाछद् 1 चत्राय॑नावः--न्रति यृतक्दन्वके 
संनयः न्तङुुम-तरविषाणयोर्व न उः, सपि त्वमावनिन्वय एव १२ 

खात् , सत्तेवंमृतेषु खाणु-पुतपादिष्वि संययो युकः 1 वदि पुनर 
सत्यपि वस्तुनि चन्देदः च्वात् च्दाऽविरपेन सरदिषामादिप्वति 
साद्, न ३ स्रोऽचि तनलास्सन्ेव सूऽानीति ॥ ११ ॥ ५५ 

जय यदुक्तं शरान् न क्तो माबानां तिद्धिर्त्िदि च्यत्तिलि- 
भाठुनाद-- 

उपेत्य मं परमर्थस्च्ं तवं मन्यसे वन्न हे युक्तिम् 1 ८ 
इखं च द्वं च समं च बस्तु खसत्तवाऽपि प्रविमाम्मेति॥१२॥ 

डे व्य ! तं परमन्यं नवं प्दार्थनपेद्व जर्थ्चां पदार्यख्ट्वं 

मन्यसे न खतः, परं त् तन्नतं दु न चदेव वुच््विनं नादी- २१ 
त्र्यः ! क्यनित्याई--इखं चेत्यादि 1 चक्रः च्डचये, सन- 
शव्दैलाञ्च दुर्यं श्रयते । उवश्चायनेः--इरवं चरथं उदुमयं च् २३ 

' ५५, 
श 



२९४ . ` -शरीगीतमीयकाव्यं छ 

यद्यग्नि रस्तं भ्तावापए्चं इन्द्रनाठं चत् अवियमानमेव, 
तेथापि तयेन्द्रनाल्लेमे तदीया इन्द्रजाठे दयमाना मावा; पदार्था 

> जसन्तोऽसदबूता; न सन्तीति दोषः, तेषामप्यन्यत्र विद्यमानत्वादिति 
भवः । तथा तेन भकारेण जगदेव जन्तूनां बन्यनहेतुखालारं तख 
विरालो विखीर्णो यो गमं मर्य, तसिन् भूतानि सन्त्येव । अत्रार्ये 

६ फाऽपि शद्धा न कर्चव्येति रोषः ॥ ९] 

पुनः सर्वश्ु्यतायामिष्यमाणायां खपाऽखमादिव्यवहारामावप्रसङ्ग 
एवेति दर्दीयत्राह-- 

९ खमेन्द्रजाले अपि भावसूपे इतोऽन्यथा सात्तदमावयुक्तिः १1 
अखम् इयेबमनिन््रनारमिति परतीतिर्यत उहनीया ।॥ १० ॥ 

खमश्च इन्द्जारं च स्मेन््रजाठे ते अपि भावरूप वियते, 
१९ नाऽमावरूपे इत्यथः । अन्यथा खम्रादेमौवताऽमावे तयोः स्कन्ध 

जाख्योरमावयुक्तिर्भवदुक्ताऽमावोपपततिः कृत्तः स्यात्? कुतोऽपि न 
सादित्यथैः 1 यतो यस्राकारणान्न खमोऽखम दयेव तथा न इन्द्र 

१५जाटमनिन्द्रगारमिलेवे या प्रतीतिः स उदटनीया विचार्या ¡ इद 
मत्र तात्पयैम्ू--सर्वरल्यत्ेऽम्युपगम्यमाने खभोऽयमखमो वा £ 
चथा इनद्रजारमिदमनिन्द्रजारं वैयादिको विद्रोपः फिं छतः सयात् १ 

१८ सप्नादीनां विर्ोषनिमेन्धनामावात्समेतेव कसात्रे भवति ? यादयः 

खप्रोऽलकनोऽपर ताद्य एव याददाश्वाऽखनत्रः खप्रोऽपि तार एवे- 
दन्त्यादवि । अथवा िप्ययः ङतो न मवति १ यः लप्र; सोऽ्मः 

५ "भन्यषणप्व वदमावयुधि" इति प्यटीयुद्विवपयेऽखारस्यच्छन्दोमह- 
~. दोषदुश्छाकामनोरमः १ 



गौचमीयघ्रकाटाद्यदीकया सदिवम् । २१५ 

योऽमः न्न छम दद्यादि ?। तस्मात्सन्ति पं स्ये भावरा न पुनः 
श्रल्यतेति ॥ १० ॥ ५ । 

पुनर्भूततद्वावं धरकागरन्तरेण समशयत्ाद-- : ३ 
स॒द्रस्तुनि खादय संश्रयोऽपि यत्ाणुपसोः स्छ़ट एष द्वयः । 
तद्वतसन्देदयितरेष ए प्रस्फोरयलत्र वद्र्थमत्ताम् 1 ११ ॥; 

सथ संययोऽपि सदम्तुनिं वियमाने प्र वस्तुनि स्वात्, नावि- ६ 
यमाने ददरः । कयनिच्याद--यचमाक्छारणात् खाु-ुम्रोः द 

पुरपवोरेष संग्रयः सुटः प्रकटो ददो दर्नीयोऽचि, तचसाकार्- 
णात् मृतानां यः सन्देदविदरोपः स णव चत्र टेक तदर्थसां 
मूतपदार्थरद्धावं पर्क्ेट्यति प्रकाथयति । शरपूर्ात् छुर् चरणे 
यस्ाद्रेतुमण्िजन्ताद । चतरा भावः--यसति मूतक्दम््रे 
संश्रयः सकुनरुम-खरविषाणगोरि न युक्तः, यप्रि लमात्रनिशत्र पुव १२ 

स्यात् , गर्वेव॑मूतेषु खाणु-पुरपादरिचिव संश्रयो युक्तः । यद्वि पुन 
सत्यपि वप्नुनि रन्देहः स्यात् तदाऽविदरोपेण ख्व्रिपाणाद्िप्वपि 
स्मात्र, न च सरोऽन्रि तनास्न्तयेव भूतानीति ॥ ११॥ 1५ 

सय युक्तं भाग न लतो मावानीं सिद्धिरितयादि तसतिवि- 
यालुमाद-- 

यपे्य मात्र परम्रथपत्नां खं मन्यसे वन्न सदत युक्तिम् । 1८ 
दं च दीय च सुम च घरम्ठु खपरतयाऽपि प्रतिमाप्मेदि ॥१२॥ 

टि न्यक्त! लं परमन सावं पदार्थमपेक्य सर्थसचां पदार्थद्रवं 
मन्यसे न खतः, परं घन् त्वन्मवं युचि न सदत उक्िधमं नाघ्वी-२; 
लैः । क्थमि्याद--द्ं चेत्यादि | चकारः समुचय, समः 
गब्येलाऽर वदभ मृते । ठवध्यायम्ैः--दखं वी दमयं च २३ 



२९६ शरीगौतमीयकान्यं 

वस्तु खसचयाऽपि प्रतिमासं एति प्रामोति खसतयाऽपि प्रतिमासते, 
न तु पराऽ्पेश्षयेवेदयर्थः ! यमत्र मावार्थः--न सल्यापेक्षिकमेव 

३ वस्तूनां सत्वं किं तु खदिपयज्ञानगमनायर्थक्रियाकारित्वमपि । 
तत्य दख-दीरघो-मयानि आत्मविषयं चेद् शाने जनयन्ति तदा 
सन्येव तानि, कथं तेषामसिद्धिः ? यदयप्युक्तं--“मष्यमाङभलिमपेकषय 

१ प्रदेशिन्यां दखत्वमसदेवोच्यते' इत्यादि तदप्ययुक्तं, यतो यदि मध्य- 
मामयेश्य प्रदेदिन्यां खतः सर्वथाऽसत्यामपि दखल मवेचदा विदो- 
पामावास्खरविपाणेऽपरि तद्धयेव्, अतिदीर्षेषु इ्द्यघ्यादिप्वपि च 

, ५ तत्त् ! तसाखतः सत्यामेव प्रदेचिन्यां वस्तुनोऽनन्तपमीलमक- 
साच्त्सदकार(रि) सन्निधौ ठचद्रएाभिव्यक्तेखचज्वागहरपयते न पुन- 
रसत्यामेव, तस्यामपेक्षामात्रत एव हखज्ञानयुपजायते । एवं दीरषो- 

१२ भयादिप्वपि वाच्ये, त्तसात्वतः परत उमयतश्च भावानां सिद्धिर- 
स्मेव व्यत्रहारतः, निश्वयतस्॒ खतः सिद्धा एव सर्वेऽपि भावाः । 
तथा हि--दद किञ्चित् खत एव सिव्यति, यथा करैनिरोक्षः का 

१५ रणद्रन्यसद्चातविलिष्टपरिणामरूपो मेषः } किचि प्रतो यथा-- 

कुटाघ्करवरको चटः। करिचचिहुमयतो यथा-मात्रापितृम्यां सक्घततकर्म- 

तश्च पुस्यः । किच्चिन्निल्सिद्धमेव यथा--माकादार् , एतच ज्यव- 
9८ दारनया्ेश्नया द्रषटनयम् 1 निश्वयतस्तु वादं निमिरमातनमेवाऽऽधित्य 

स्मै चसु खत एव मिध्यति खरविपाणादिरूपोऽमाव्तु वाद्यनिमि्त- 
सद्धपरेऽपि कदाचिदपि न तिष्यतीति ॥ १२॥ 

२१ उक्तमेवार्थ पुनष्टयति-- 
सलत्य-दोर्घल-समत्व-धर्मा यदप्यपेशषाव््गा मबन्दि 1 

१३ कथापि पस्तयेठदिति खरचामाठम्बमानं प्रवि पर्ममानम् ॥१२॥ 



गौवमीयप्र्यद्याप्वदीखया सदितम् 1 २९७ 

यथपि दखत-दीर्यल-समस्ययर्मा खपेक्राया वद्यं गच्छन्तीति 
्पेश्षाव्षगा अपेश्षाधीना मवन्ति+ तथापि "पतदवप्तु दसं, एतदर्थ, 
एततु तदुभयम् इययेवम्मूतां खसचामात्मसद्धावं माटम्बमानमाशरं तं ६ 

पदार्थ भरति प्रतीय यध्रिय धर्मेमानं दुघादिधर्मक्ञानं मवत्रीति 
दोपः॥ १२३॥ 

पतर्-पीत्रल्-पिद्रल-वमी १ 
यद्यप्यपेक्तावशगास्तथापि । 

सन्तो दि स्येन भवन्ति पुंस 
स्तवा च मावाः खत ए सिद्धाः ॥ १४॥ (व 

एकलिन्ुपे खगितरपेशया पुत्रं, वितामदहापिशया वीत्रच, 
ससुताभपक्षया तु पिषरलं, एत्य तु पैोत्नत्व-परत्व-पितृलपमाौ जपि 
यपि पेशषावशमगाः सन्ति, तथापि दीति निधितं पुंसः पुस्स ३२ 

च््ेन सद्रावेन पते धमा; रन्तो वियगाना मबेन्ति । तदमवि तु 
कर्थं स्युरिति मायः} तथा च सति स्वे मावाः पदरर्थाः सेत एव 

तिद्धाद्नेया इति शेपः ॥ १४॥ १५ 

सम्बन्धमासाद्य फमप्यपेधां 
प्रयान्ति फाचित्परमावतग्रेद् । 

स्यापि कायीदिपरमस्तमावाः १८ 
स्स सचामधिषदय सन्वः 1 १५1 

नेय कायादिममन्धमागः फा्दयः स्ये परायः फमपि 
सम्यन्पमाल्राप प्रप्य पर्मावतरः परपदा्थतः फाँविदपिक्षां प्रयान्ति २१ 

भापरुबन्ि, वापि तै स्य सवां मधिकृत्य सभरत सन्तो विप्र- 
माना भवः ॥ १५ ॥ # 



२१८ ‡ ` श्रीणीतमीयकाव्यं 

. ` अथ यदुक्तं प्राक ८ असिन्र्गे £ छक › 'दक्षलवो ̀  वस्तुनि 
नाभिगम्यावायन्तमागावि्यादि तत्र प्रतिविधानमाह-- “ 

दे तथाऽऽदि-मध्या-ऽन्तविमागयुक्तिः भ 
पुंसो विवक्षावश्गोषदिशा । ४ 

तत्सौम्य ! मा गाः खपप्रणादं । 
(4 यतः समद्र जगदस्ति सर्वम् ॥ १६॥ 

त्वया उपदिष्टा सर्ववस्ववसाधकेन कथिता या आदिमध्या- 
म्तविभागयुक्तिः साऽपि तथा तेनैव प्रकारेण पुंसः पुर्पख वक्तमिच्छ 

९ विवक्षा तस्या वद्रागा तद्धीनैवाऽस्ि न पुनसाचिकी, षट-परादिस- 
यैवस्तूनामवारनभागख, छटिफा-ऽअ(क)पटलयदीनां परभागस यपि 
च सक्षादुदयमानत्वादिति भावः । किंच त्वया संगोभावे इष्यमाणे 

१९वस्तुन आदिमध्यान्तविभागमेदे एव कुतः सङ्गच्छते £ सर्वामावेऽपि 
चरस भवेत् तर्हिं खरविपाणस्यापि कुतो म स्यात् श्यं विषतरे- 
णेति । तचसास्कारणात् हे सम्य ¡ हे व्यक्त ! सर्वैनगतः शट्यल- 

१५ खीकारेण खसय परेषां च वस्तूनां प्रणादामभावं मा गाः मा प्रापः, 

सर्वामा्वं मा खीङरविल्यर्थः । यतो यसर्कारणासागुक्तयुत्तया सर्व 
जगत् समृद्धं जीवाऽजीयादिसर्वपदार्थरपद्धिसंयुक्तमल्ि न तु केनापि 

9८ प्रकरिण शत्यमिति मिः ! मागा इति } माङ् उपप्दादिणो ठ 
मध्यमपुसपेवचनं शणो गा उडि* ( २।४।४५ ) इति मादेदो 
शगातिखा-' ( २।४।७७ ) इति सिचो उदं ॥ १६॥ 

यवं मगवता मूताश्ित्वै मरतिपादिते व्यपगतसन्देदयोऽसी व्यक्तः 
कर पुवेगमाप्त्नः सन् किं एतवानिव्याट-- ४ 7 

^ 



मौवमीयमरकाराख्यदीकैया- सितम् । २१९ 

, मिशम्य युक्तीरिति वीसक्रा- 
दवदाय मों समस्ल्यतायाः 

. ^“ व्यक्तः समं पञ्चतः खदिप्यंः \ 
~ , पथि प्रवव्राज जिनाधिपोक्ते ।। १७॥ 

इत्यमुना प्रकारेण वौरयक्रात् श्रीवीरखामिनो युस् युक्तीरुप- 
परतीर्निशषम्य शरुत्वा तदारोचनेन . समशच्यताया सर्वशरूल्यताया जनि~ ६ 

वकं मोदमान विद्यय स्रवा व्यक्तो नाम उपाष्यायः, पत्चसतेः 

खरिष्यैः समं सारद जिनापिपोक्ते श्रीवीरपरुदर्धिते पयि मर्गे 
प्रव्राजे प्रत्रज्यां गृहीतवान् ॥ १७ ॥ म 

इतति व्यक्ताचार्यदीक्च्रहणम् ॥ 1 < 

` अथ सुधर्मेणल्तदाद-- व 

यत्संशयच्छिज्जगदेकनाथः शीवरद्ध॑मानोऽततार विश्च । ५२ 
शुतवेति मेधाविवरः सुधमा सयुतसुकोऽभूजिनदर्बनाय ॥ १८॥ 

यः कथित् संश्चयो यत्संदायस्लं छिनदीति यत्संशयच्छित् संशय ; 
मानखेदीत्यथः, त्त एव जगत्तो विश्वस्य एकनाथो जगदेकनाधः १५ 
एवेविषः वर्धमानौ जिनो विश्वे सेकेऽवततार भवृत्तरति स, 
इति श्ुला मेधानिपु विद्रु वरः श्रेष्ठः सुर्मानामा द्विजः उपाध्यायो 
जिनदयौनाय श्रीवीरपयुद्ना् समुडकोऽमूत् ! दूदीनेति । यतर ८ 
'्रसितोच्छुकाम्यामिति' ठृतीयासप्तम्योः पातौ सत्यामपि ताद्य 
विवक्षया चवुर्थी ।॥ १८ ॥ २५ 

१ भ्र (निशम्य युकिमिरदि" काशीमुदरिवराठः. आमादः; छन्दोमङपोष- 
दष्वादष्ठारघाश्च \ ` € 
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छरैः समं यश्चरातैः अरणन्दन्नागत्य तौ जिनसं्टसं सः 
छृपादरप्याह धा सुधर्मन् { मों प्रयासीति समं सरकम् ॥१९॥ 

३ स सुधर्मा प्ठरतेश्छतरेः स्म सारद प्रणन्दन् सम्रद्धिमाम् सन् 
आगत्य जिनसंमुखं तस्थौ अवतिष्ठते स । ततः कृपाठः सर्वैजगजन्तुषु 
दयावान् भगवानपि तं प्रति जाह उवाच । करमाहेत्याद- हे सुधर्मन्! 

६ समं सवं मनुप्यादिकं सदक्षं श्टमवसद्चं प्रभवेऽप्रि साव् इति 
सया ब्रेथ मोदं मौढ्यं प्रयासि मरमरषि { अयं भवः-तमेवं 
मन्यसे यो मनुप्यादिः यादृश इह भवे स॒परमवेऽपर तादश एव 

९स्थात् । नन्वयुक्तोऽ्यं तव संशयः यतोऽसौ विरुद्धवेदपदश्चुतिनिवन्धनी 
वरते तानि चाऽमूनि वेद्पदानि श्युरेपो ये पुरुपस्मश्ुते पवः 
पुत्! दृत्यादि । यथा शशुगाखो वे एप जायते यः सपुरीपो दशतेः 

१२ इत्यादि । एषां च वेदपदानाम्मर्भ मन्यसे घव, पुत्पो पतः सन् 
प्रमवे युस्मवमेवाऽश्रुते ्रामोति, तथा पशवो गवादयः परयुत्मेवे- 
स्यादि, अमूनि किर भवान्तरगतजन्तुसादद्यप्रतिषादकानि, तथा 

१५शरगाखो वै इत्यादीनि तु वेसादरय्यापनानीवयतछतव संदायः, जयं 
चायु एव, यतोऽमीषां वेदपदानां नायमर्थः किन्तु वक्ष्यमाणर्षण 

यति ॥ १९॥ 
१८ अमुमेवा् सुधमीऽभिमतयुक्छुकिपूं दर्दयत्नद- 

सदक्षवा कारण-कार्योर्य- 
चयो विद्ीयफऽपि यवं प्रप्ते । 

६१ वथा मनुप्यो दि मवेन्मुष्यो 
नारी तु मारीति पुमान् पुमांध ॥ २० ॥ 

२१ यपि सुमादने कारण-्ययोः सटृक्षदा सादद्पमदधि षयणानु- 
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स्परमेव कार्यं मवतीयर्थः । तत्र दृन्तमाह--यद् यतो यवो घान्य- 
निरेषो विदीर्य यूजटसयोये विदीर्य, सङ्करल्मेण मूततयः, 
यवं प्रसूते उसादयति, यथा यवबीनानुरूपो यनाङ्क्र इयर्थः, तथा ६ 
तेनैव भरकारेण दीति निशितं, य इह मवे मनुप्यः स प्रमवेऽपरि 
मनुष्यो भनरेत् तत्रापि त॒ इति विदरोये नाप सरी नारी एव भवेत् च. 
पुनः पुमाम् पुरुपः पुमानेव भवेदिति लं संमावयसीव्यथैः । चयं ६ 
मावः--इहमवकारणं चान्यजन्म, ततलतेनापि इहमवस्रदरोन 
भवितव्यमिलेवं मन्यमानस्त्वं इहमवसदरं स्वै पुरपादिकं पर- 
भवेऽप्यवेषीति ॥ २० ॥ 

मीयेव वेदे च शरीरभाजां 
समस्तयोनिग्ररणं समेषाम् । , 

सन्देदगुत्पादयतीति वाक्यं ॥ १२ 
.  शष्वभिवैदायन ! उस्समाधिम् ॥ २१ ॥ 
च पुनर्वदे शगार पै इत्यादिके समेषां स्वेषां यरीरमाजां 

जीवानां समश्लयोनिग्रहणं स्वयोनिखीकारो गीयेत उच्येत, इतीत्थं १५ 
उमयरूपं वेदवाक्यं सन्दे संशयं उत्पादयति । दे स्नायन् . 
गोतीय 1 सुषरमैन् ! तत्समाधिं त समाघानं लं श्रणु ॥ २१ ए 

९ 

त् कारणेनाञ्नुगुणं दि कायं १ 
मेकान्िकं तत्परिमायनीयम् । ` 

नो चेत्तदा किं दपनीवतिद्धिः 
केनाऽपि योगेन भवेदयस्तः १ ॥ २२ ॥ २३ 

` दीति निधितं य्तारणेन अतुगुणमु्पं॑सदयमिव्यर्थः, कार्य 
त्वयाऽमिमतमिति वाक्यदोषः 1 उत्-एकान्वकं नैश्ययिकं न परि-२३ 
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भावनीयं बिचाय्यं, नो चेच् यथेदं न सात् , कारणानुद्छपमेव कार्य 
चह्यादिव्य्थः, तदा केनापि योगेन ओपध्यादिपयोगेण ययतौ 
-रोदात् दात तपनीयस्य खर्णस्य सिद्िर्निप्पतिः, किमिति प्रच, मवेत्,“ 
कायकारणवेषम्यात्साऽपि न स्यादिवयर्थः ! भवति हि सा, तसात्न. 

कारणायुख्यमेव कार्यमिति निश्चयः । एवं श्दरादपि शरो जायतैः 
दगोरोमाविटोमभ्यश् दूर्व भ्रमवति, इत्यायपि वोध्यम् ॥ २२.॥ 

अथवा कारणानुखूपं कायैमस्तु अत एव मवान्तरे विचित्र 
ख्पता जन्तूनामिति दरौयति-- 

९ वचेदाग्रदः कारण-कार्साम्ये 
तथाऽपि योनिभ्रमणं सुसिद्धम् । 

यत्कारणं कर्मं पिचिधरस्पं 
४२ विचित्रयोनिरपि दिं न छर्ाद् १॥ २३॥ 

दे धर्मन् ! तव कारण-कार्ययोः साम्ये सादृश्ये चेदि, आम्र 
ˆ दोऽग्बीति दोपः, तथापि जन्तूनां नानाचिधाघ योनिष ममणें सिद्धः 
9अ५सुतरां सिद्धम् 1 कथमित्याट-यचसात्तारणाद् योनिषु मगणे 

कारणं निचितं स्यं खरूपं यस्य ॒तद्विचित्ररूपं कर्म, तदि चित्रयो- 
निरपि किं न उत्  ऊुयदिवेत्यर्थः । अयं भावः-मिय्यात्ना- 

१८ऽविरत्यादिदेतुमैचिन्यादिकितरं कर्म मयाऽभिहिते, वत्तश्च तरजन्यस 

मवाह्करस्यापि आत्यादिमेदेन विचित्रता यकेव । जन॒ मोयः-- 
चित्रं संतारिजीवानां नारकादिरूपेण संसारित्मिति प्रतिर, विषि- 
चत्व कर्मणः फट्पत्वात् इति चखुः, दृद यद्विचिव्र्ेदुकं . तद्विचित्रं 

२९द्६, येद् विचित्रा ृषि-वाणिञ्यादिकर्मणां फट टोकि इति ॥२३॥ 

[ 
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सथाऽमुमेचाथ स्पएटतरमाद-- 

प्राकर्मसिद्धिः प्रतिपादिते या च क्रिया सा एलयालिनीति 
ततोऽ्ितं कर्म विचित्ररूपं विचित्रमोनिग्रतिपत्तयेऽस्त् ॥२७। इ~ 

भ्या च काचन श्रिया सा फटश्चाछिनी फएख्वती ट्टा इति वचनेन 

आद पू यमिमूत्ययिकारे कर्मसिद्धिः प्रतिपादिता उक्ता एव । तत~ 
खसात् उमाऽटयमक्रिययाऽचितं उपासितं विचिवरह्पं कर्म विचित्र-द 
योनीनां भतिपरचये कारणघक्ञानाय जस्तु ॥ २४ ॥,  - 

. असुमेवा च्टान्तेन द्रढयन्नाह-- ५ ॥ 
नाव्य यथेको मरतो विचित्रान् गृहात वेपानसुमांस्तयेव । ९ 
ततः सुधर्मन्! परिह मोहं मन्यख सर्वत्र परिचित्रमावम्।।२५॥ 

` यथा नाय्य रृत्ये एको मरतो नटो चिचित्राननेकचिधान् वेपान् 
नेपथ्यानिं गृह्यति रचयति, तथैव ससुमान् जीयो नानायोनिषु नाना-१२ 
स्पान्. देदान् गृडातीयर्थः । ततस्रसासकारणात् हे सुधर्मन् ! मोद- 
म्ञानं परिदटलय त्यचवा सर्वत्र सर्वसिन् जगति विचित्रमावं विचित्रत्व 

मन्य जानीष्व । भरत इति ! श्चैटपो भरतः सरवैकेदी' इत्यादि १५ 
(हेमः) नरः कदश्व श्ेखरीति हैमः । असुमानिति । ससव : - 
भराणाः सन्यसेति अस्ये मतुप् । किं च धुर्यो वे पुर्पतमश्चुते' 
इत्यादीनां, चेदपदानामयमर्थः-- कोऽपि पुरपः. खल्विह जन्मनि १८ 

कृत्या भद्रको विनीतः सालुकोशरोऽमत्सस्श् मनुप्यनूम-गेत्रे कर्मणी ~? 
बद्धा मृतः सन्. पुर्षत्मश्चते, न. तु नियमेन सवं एव, अन्यस्याऽ~, 
न्यकमेवयागस्याऽन्यथाप्युखतेः ` ! ̀  एवे पदावोऽपि केचिन्मायादि २१ 
दोपवद्चाय्चुनामगेत्रे कर्मेण बद्धा परभ्ये पदायो जायन्ते न. वु. 
सर्वेऽपि नियमेन, -क्मपेक्षित्वाजीवगतेरिति ॥ २५ ॥ . ग्ध 
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इत्य भगवता संशये छिन्ने एति सुधमा किं कृतवानिदाह-- 
ततः सुधमीऽपि युधः प्रबुद्धो ^ 

३ दीक्षां लल प्चरतैः खरिष्यैः । 
अथाऽऽगतो मण्डितद्वरिरज- 

स्सार्दरछिभिन्छाव्रशतैः समेतः ॥ २६ ॥ 
६ ततस्तदनन्तरं बुधो विद्धान् छुवर्मापि प्रद्धो मगवद्वननासनो्ध 
पराः सम् पचतेः “वंशिप्यैः सह दीक्षां डी गरदाति स 1 ध्य 
आदाने, असत्कररि छिद् । इति सर्मखामिदीक्षागरहणयुक्तवा 

%मण्डितस तदाद---मभानन्तरं मण्डितो नाम सूरिराजः पण्डितणुर्यः 

यरदधेन दतेन सह वमनैः सादेलिभिश्छातरयं दिप्याणा शत 
समेतो युक्तः सन्. भागतो भगवत्समीपमिति दोषः ॥*२६ ॥ 

१२ आगच्छ भो पण्डित ! मण्डित! लं । 
खामीति संभाष्य पुस्तमाख्यत् । 

जीवस किं कर्मभिरसि बन्धो 
१५ मोक्षय था नेति जहाहि मोदम् ॥ २७ ॥ 

“मो मण्डितपण्डित ¡ स्वै मगच्छ' इति संभाव्य इत्थं ̀  संमापभं 
करत्वा खामी धीरप्रुः, पुनस्तं मण्डितं आस्यत् अवोचत् । आद्भ- 

१पूर्रल्याधातोेद् “अस्यतिवक्ति- ( ३।१।५२ ) इति च्छेद । 
किमाष्यदिव्याह--जीवस्य कर्मभिः सद् मन्यो मोक्षश्च किं यन्ति. 
म या इति मोदं संशयारकमश्नानं चे जहाहि परित्यज, “गोदा “ 

स्यागेजीदोत्यादिकोऽसाषटोद् 1 अत्रायं भावः--दे मण्डित! 
२१त्वमिरयं मन्ये--किः बन्धमोक्षौ सोनवा१ इत्नि। यवं चानु- 
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वितंसव संशयो विसुदवेदपदश्चुतिनिवन्धनलात् । तथाहि--्त 
एप विगुणो विभुः न वध्यते संसरति वा न सुच्यतते मोचयति 
वा, ज बा एय वाद्यमभ्यन्तरं वा वेद, दृव्यादीनि वेदपदानि, तथा ६ 
ध्न हयै सद्यरीरख प्रियाऽप्रिययोरपहतिरस्ि अद्यरीरं वा वसन्तं 
पियाऽपरिये न सशत्र" इयादीनि च । एतेषां चार्थ त्वे न जानासि, 
यतोऽयरे्दथस्तव चेतसि वर्तते, तद्यथा-स एषः अधिकृतो ६ 
जन्तर्विगुणः सत्व-रज-खमोगुणरहितो विभुः सर्वगतो न॒ वष्यते, 
पुण्य-पापाभ्यां न युज्यते इसरथः । संप्रति वा नेत्यनुवर्चते । न 
मुच्यते न कर्मेणाऽभ्ुञ्यते, चन्धसैवाभावात् । “मोचयति वा नान्य! ९ 
मित्यनेनाऽकर्कत्नमाट् । न वा एप बादयमात्ममिर््नं महददङ्कारादि 
अभ्यन्तरं निजसस्पमेव वा वेद निजानाति! महृतिधर्मलाज्तागख, 
प्रकृतेश्चाऽचेतनलाद् । ततश्चामूनि ‹ किः 'जन्ध-मोक्षामावपरतिपाद- १२ 
कानि। तथा न ह् वै नैवेत्यर्थः सद्यरीरस्य प्रियाऽप्रिययोरपदतिरस्तीति 
यीद्या-ष्यालिक्राऽनादिशरीरसन्तानयुक्तलात् सुख-दुःखयोरपदतिः, 
संसारिणो नास्वीद्य्थः \ जदारीरं वा चसन्तममूरमियर्थः 1 प्रियाऽ १५ 
प्रिये न स्पृशतः तक्तारणमूतख कर्मणोऽमावादित्वर्थः ¡ अमूनि च 
बन्पमोक्षात्रभिधाय कानीत्यतः सदयः, तत्र स एप विगुणो बियुरि- 
स्यादीनां माऽयमर्थः किन्तु वक्ष्यमाणलक्षण इति ॥ २७ (1 १८ 

उक्तमेवाथ सद्ेपतः सू्रहृदाद-- 
यद्धो हि जीवो विवङ्ञोऽत्र विशवे 

नाननागती्यौति पुनर्म घुक्तः 1 २५ 
बद्धो न चाभयं विगुणो न सक्तो ४ 

बेदोक्तिभिर्ेति दधासि यद्धम् ॥ २८ ॥ २३ 
9 षाष्ठः मनािसेरचन्तानः-मेदरिदधादिः, बाप्यापिमष छार्मेमः । 
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“ चाऽथवा वेदोक्तिभिः प्रायुक्तवेदक्चौैस्वमिति राद दधाति 
धारयसि, इतीति किमिव्याह--दीति निधितं, सत्राकिन् विभि 

2 जगति करमभिवद्धो जीवो विव; कमेवात्वादनातवदयः सन् नाना- 
गतीरयीति भनेकविषाञ्च गतिषु संस्रतीय्थः, म पुनयक्तः करम- 
विरहितो जीवः, कर्मविरहादेव त तदसंमबात् । अयं च अन्तर्वि 

९ गुणः सत्वादिगुणरहितो न बद्धः कर्मभिर्न (च) क्त इति कथं 
नानागतिगमनमेत्तस्य सञ्चाघरीति १ ॥ २८ ॥ 

इत्यं मण्डितख संखयमाविष्टृत्य तद्वितरकितयुकिं भ्रादु- 
%प्ुर््नाट-- 

श्यात् सादिवन्धे सति चेतनादे- 
रदितकात्र हि सेमवोऽपि। ` : 

१२ अनादिवन्धे तु भवेन मोधो 
युक्तीरिति स्फोरयसे गथा त्वम् ॥ २९ ॥ 

जात्मना सह क्मेणः सादिवन्ये रति दीति निध्निते, निदैवुकला- 
४५ द्धतवभावात् चैतन आदिर्थख स चेतनादिखख, जालकर्मणोरियर्थः, 

संमबरोऽपि न स्यात् उलत्तिरपि न भवेत्, आलं संगुकतयाऽवख्ान- 
मिति अपिरन्दार्थः ¡ अनादिबन्ये ठ सति मोक्षो न भवेत्, अनदः 

१८ सेयोगसख जीवाकाशयोरिवाऽनन्तत्वद्रीनाद् , तथाचानिापत्तिः, 
इतीर्य लवं था युक्तीः स्फोरयसे ! थयमत्र मावार्थः--दे मण्डित । 
लमेवं मन्यसे जीवस्य यः कर्मणा सम्बन्धः य आदिमान् भादि- 

२१ रहितो वा, ययादिमांखतः किं पू जीव उस्येत, पातकम १ पूर्व 

* तस्वाऽ्थमनः चदुषंमवात्-सखारखार्यमदात् ॥ 
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या कर्म पाजीव उलपयेतं > युगपद्वा ठौ द्वावपि उलयेयाद्राम् ¢ इति 
पक्त्रयमू ।! तत्र पूं जीवः पथालर्मे्यधयप्तु युक्तः । यतो 
न कमणः पूरं खरश्द्रयेवातमनः समवो युक्तोऽदेव॒कलात् । 
यददेतुकं वन्न जायते, यथा सरश, यश्च जायते ततनिदतुकमपि न 

मवति, यथा घटः, निप्कारणग्य च जातल्य निष्कारण एव विनाग्रः 
स्यादिति । यथ कर्मेणः पूर्वमासमाऽनादिकाटसिद्ध प्रेति किं त्ख ९ 
मदेतुक-निरेतु्यचिन्तयेति चेचदि नीवख कमेषन्यो न प्रप्नोति, 
सकारणव्वाद्राकादस्येव । यथ निच्कारणोऽप्यतो मवति तर्द एकत- 
स्माऽपि पनः सं मविप्यति निष्कारणत्वाविशेपचरश्च युक्तावप्यना- 
श्रातोऽथवा कर्मयोगामव्रानिद्यष्क्त प्वराऽगरी मतरेत्+ यदि वा 
चन्यामावे फलस मोक्षव्यपदेदरः £ न स्य नगो सक्तप्यपदेशः 
फयापि संमचः, मन्यपूर्मकत्यानमोक्ष्य) वसान पूर जीवः पश्ाकर्म- १ 
त्यायनिकस्पः 1 यथ पूरव फँम पथाजीषो युगपद्रौ दावरपीति 
ृ्द्यमपि न संमयति, तथा रि--न च जीवात्माफर्मणोऽपि सयु- 
डवो युक्तः ¡ करुर्जाबिसय उद्रानीममायादक्रियमाणस् च फर्मता- १५ 
मोगानिष्फारणश्चकतर्मसयुद्धवः स्याचर्हिं अकारणजावस्याऽक्रारणत 

एव विनायरोऽपि खादिति । तया यगपदुसचिभायि च प्रये कपश्नोकता 
देषा वाच्याः, निरदेतुकल्ासयेकवटुममस्रापरि समुदरितखानुसि- १८ 
रित्यादि । न च युगपदुखत्योर्जीवकर्मगोरयं जीवः कर्व दरदं च 
श्रानावरणादिषुदर्टनदं परमेति कर्वृ-कर्ममायो युज्यते, यथा येके 
सत्येवरगीविपाणयोरिति । सय द्वितीयो भ्टविक्पो न संमवति, २१ 
तथा हि--यदवि यनाद्िरेव जीव-कर्मणोः सम्बन्यः स्पावर्िं मोघो 
न पते, यनाचोऽनादिः संयोगः सोऽनन्तो दो वया जीवाऽऽन्न गर 
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रयोः । नहि आकाशेन सह जीवल कदाविदपि. संयोगो निवर्ते । 
एवं कर्मणाऽपि साऽसौ न निवर्ते, तथा च सति युक्यमाव- 
१ प्रसङ्ग, इयुक्तयुकतया बन्य-मो्ौ जीवस न पेते, शरुते च वेद- 

वाक्यप्वेठी तत्तव संशयोऽयमिति ॥ २९ ॥ | 

ह्यं पूर्वयकषयुक्ता प्रतिविधानमाह-- 
६ गृहाण सौम्योच्रमेवद्त्र 

परस्परं कारण-कार्यभायात् । 
अनादिसन्तानमवेहि कमा- 

९ ङ्गयोस्तु बीजाद्करवन्मनीपिनर् ! ॥ ३० ॥ 
हे सौम्य ! अनाऽसिन् सन्दिग्ेऽये एतदनन्तरणुच्यमानसुत्तरं 

गृहाण अङ्गीकुरु 1 किमेतदित्याद--मनीषा उद्धिरखाऽलीति मनीषी 
१२ तत्सबुद्धौ हे मनीपिन्। टे प्राज्ञ ! क्म च अङ्ग च कर्मङ्गं तोः 

कर्मै-रीरयोः उ इति विदोषः वीजाङ्करत् वीजाङ्करयोरिव 
प्रस्परमन्योन्यं कारण-कार्यमावादऽनादिसन्तानमऽनादिसन्ततिमवेरि 

9५ जानीहि | इदमत्र तात्पयम्--““यचान्टुक्तं किं पूर्वै जीवः पात्फयै 
उत व्यत्यय इत्यादि ९"--तस्सर्ममयुक्त; "छव इति चेदु"च्यते-- 
शरीरकरमेणोरनादिः सन्तान इति प्रतिज्ञा, परस्वरं कारणकार्यमावात् 

१८ वीजाद्कुरवदिति । ततश्च प्रागुक्तं सर्वेमधरमानम् षवाऽनादि्वात् तत्स- 

न्तानसेति । दैदकर्मसन्तानस्याभनादिवं चित्यं मल्ि-स कथि- 
देयो योऽेतनसख कर्मणः कारणं यश्वान्यस्यातीत्य कर्मणः कार्य, तथा 

१ कृर्माऽपि तत् समलि यद्रेतनख देदख कारणं, यश्यान्यलातीतसख 
देदस्य फार्यमिदेवमनादी संसद न शयिद्धिधाम इत्यतोऽनादिर्देह- 

१४ कर्मसन्तान इति ! माट--शननु बन्धमेोक्षाविट साथथिवं भ्त तदः 



गौदमीयप्रकाञ्चाख्यदीकया सदितम् । २२९ 

सकर्मसन्तानस्यानादि्साधनमसय्वद्धमिव टकयते,--तद्युक्तममि- 
भायापरिज्ञानात् । नहि अछृत कर्म सम्भवति, क्रियते इति करम इति 
च्युतैः, यच्च तस्य करणं तदेव चन्ध इति कथं न तत्िद्धिः.£ तथा ३ 
दैदकर्मणोः क्च" कर्मदेदखरूपकरणयुक्तो जीवोऽवगन्तत्यो वरस्य 
दण्डादिकरणयुक्तकुखर्वदिति ॥ ३० ॥ 

यचोक्तं “योऽनादिः संयोगः सोऽनन्तो इछ इत्यादि तत्राट--- १ 

अनादितो मन्मत सुवणं यथा वियुज्येत रताऽभ्युषाया | 
अनाविद्ध घनकर्मजारेन्ञानक्रियाम्यां हि तथाऽयमात्मा ३१ 

यथाऽनादितोऽनादिकाखात सदा गृषिकया मिरितं सुवर्ण कृतो ९ 
विदितो योऽभ्युपायोऽभ्नितापदित्पायः तसाद्ियुज्यते, , ृतिकातः 
एथगुमवतीलरथः । तया तेनैव प्रकरेण षनेर्मिविडः कर्मनारेलादि- 
बद्धोऽयमारमा जीवो दीति निधि, ज्ञानक्रियाम्यां सदागमाम्या-१२ 
सतपः्सयमादुपायाम्यं कर्मभ्यो विययुग्यते । एतावता यथा 
फाञ्नोपटयोरनादिकारमदृततसन्तानमागवतोऽपि संयोगोऽभितापा- 
धुपायाद्यवच्छिचते तथा जीवकर्मेणोरपि संयोगोऽनादिसन्तान-११ 
गतोऽपि तपसंयमाघुपायाद्यवच्छियते इति न मोक्षामापि, इति 

निगैरितार्थः। पएवं वीजाङ्करयोः कुषुटा-ण्डकयोः पिता-पुत्रयोरपि च 
अन्यतरद् यदाऽनिप्पादितकायमेव बिनर्यति, तदा तयोरपि अनादिः १८ 
सन्तानो न्ययच्छिचते इति योऽनादिसन्तानः सोऽनन्तोऽपीति नाऽय- 
मेकान्त इति ॥ ३१ ॥ 

पुनजीवकर्मणोः सन्तानसयाऽनादित्मेव स्प्टयन्ाद-- 

¶ कमेण 1 



२३० ` शीगौरमीयक्राव्ये 

अनादिरिय्यौलक्याययोगौष्व््रमादभिधरेहसद्भाद् ! ̀ 
अंज्ञानैमावेन यतः अदि जीवस्य निचात्वरमनादि तोऽपि ।३२॥ 

३ ` दहै मण्डित ! यती यसात्तारणात् मिथ्याचानि आभिगृदिकादीनि 
कषायाः क्रोधादयः योगा मनेोयोगरादयः यत्रासि प्राणातिषरत्ा- 
ऽविरत्यादीनि उन्येव मादा अनवधानताखरूपासेऽभिधा माम येषां 

६ते तयोक्ता पए्वविधा ये देतवेः कर्मवन्धकारणानि ते तथोक्ता, 
अनादिः भादिरदितो यो मिय्याल्कपाययोगात्रतप्रमादामिषहेत्नां 
सद्रस्तस्मात्, पुनरक्तानस यो मावः सद्धावद्लेन त्वं जनादितोऽपि 

९ यनादिकणदपि जीवस्य द्त्तं विविधकर्मवन्य-नानायोनिषरि- 
अ्रमणादिरूपां चिचाव् नानीदि, अनादिमिय्यात्वादिरैदसम्बन्या- 
दनादिरेव जीवकर्मेसन्यन इति भावः 1 ३२ ॥ 

१२ अनादिकर्माणि ठदाग्रयाणि तत्सन्दोत्पसिरनाविरेवम् । 
न्चानयोगात्सगुणोऽयमात्मा खकर्मवद्धन्यपदेकमेति ॥ ३२॥ 

स जीव याश्रयो येषां तानि तदाश्रयाणि, अनादीनि कर्माणि, 
१५ सन्तीति दोपः । एवममुना पकारेण तेषां जीवाधितकर्मणां सन्वतं 

निरन्दग्मुतपदिरप्यनादिरसखि । सत्श्व अन्नानयोगादज्ञानसप्यन्धाव 
सयुगखमेोगुणादियु्ोऽयमात्मा खकर्मभिर्वद्र श्ये्वंस्पो यो व्यप 

9८ देदयः फयनं तमू एति प्रामोति ॥ ३३ ॥ 

फिवास पुत्रश्च पिता स पुत्रः सम्बन्य एप ए तिराममेति १। 
तथा निमित दिष्देव कमौन्वयोऽप्ययं ृषटयाऽस्त्यनादिः ३४ 

किद्विवक्ितः शुमान् खपुत्रय पित्ता वरते, स एव स पितुः 
१९पुत्रश्य ठया यन्नादयं ससत्नः सोऽस्य पिता वते, स एव सपितुः 



सीवमीयमकाश्चाख्वटीव्या सितम् ॥ २२३१ 

पुनश्च पुकमेष पितापुत्रसम्बन्धः क विराममवसानति प्रामोति ® 

नादिता कापीयरथः ! तथा तेनैव भरकारेण दीति निधिते, 
यदतीतद देहादेः कायैतापन्नं कर्म तदेन निमित्तं जमरेतनदेहादेः ई 
कारणमस्ति । -सयमन्वयो जीक-कर्मणोरुगमरोऽपि शङ्ठ्याऽना- 

दिर ॥ ३४ ॥ 

भअथाऽद्परिणि जीवे कर्थं रूपिणः कर्मणो वन्य ~ इत्याराङ्धा- 
मपाकर्तुमाह-- 4. 

अरूपिणि व्योमनि चेन्नितन्धं पदादिकानाघ्रुत मन्यसे स्वम् १। 
तत्कर्मेणः पौद्लिकख बन्धं किं शद्कसेऽनादिविमूढजीवे ३५ ९ 

(उत परभनविवर्कयोरिति देमचन्द्रोकेः । उतेति प्रश्रे, दे 
मण्डित ! चेदि सं ह्पिणि व्योमनि आकादो घसादिकानां घट 
पटादिपदायौनां नितरां बन्मो निवन्धल्मालन्तिकम्बन्यं मन्यसे) १९ 
हवर्दि अनाद्विविमूष्यो मेोदायाङ्रो ये जीवलसिन्. पैद्रखिकख 
पद्ररेर्निप्यत्य कर्मणो वन्ये धति करं शङ्कसे कथं शङ्धाविषयं 
कृरोपि ? उमयतन न्यायस्य समानलान कोऽप्यत्र राङ्गाऽवकाशच इति १५ 
भावः 1 २५ । । 

इत्थमनादिवन्धे प्रतिपाय खकखल्पं दययनाट-- 

ज्ञात्रा पुनः खं च परं प्रम्यो निवर्चमानो विरसन् खमा । ४ 
निःशेषशद्धोऽक्रियता प्रपन्नो युक्तो निगेत सदा विद्मा ६९ 
~ -खमात्मानं परं सकल्पदार्थेम्यो मन्नं ज्ञाता “ परेभ्योऽन्येभ्यः 
पुद्ररादिभ्येः निर्मानः धम् मवन् पुनः खमा. चानादिलख्ये 
निरन् विलासं ङुवन्» ठीनो मवननिति यावत् 1 निरोपेण. कम~ रर 



२३२ ` श्रीगौतमीयकाव्यं 

मलपगमात् सामस्येन खद्धो मिर्मरीमूतो सत एव यक्रियतां 

सृष्ष्मवादरमनोवाकाययोगविवर्चितं प्रपन्नः प्राप्तः सन् चिदात्मा 
२्द्ध्षानमय आत्मा सदा सर्वकाले युक्तो निग्येत कर्मनिरतः 

सिद्धात्मा उच्येतेत्यथेः ! चः पादपूरणे ॥ ३६ ॥ 

वदेवं शुक्तिमिः बन्ध-मोदौ व्यवस्ाप्य वेदवाक्यदवारेणाऽपि 
९तद्यखामाद-- 

यन्नर्मुणो नैव कदापि बद्धो 
व्याख्यायि वृद्ैरिह विन्मयोऽयम् । 

९ वनि्याऽष्वानमपिक्ष्य र्यं 
, „* चेतन्य-जाब्योभयमावमेदात् ॥ ३७॥ ` 

चिन्मयसखत्वसो त्तानमयोऽयमास्मा इदधैः परारनपुस्पैः इदाऽ- 
9२ सिन् स प्प विगुणो विने व्यते” इत्यादौ वेदवायये यन्निसणः 

स्तमोगुणादिद्यल्यखया कदापि कर्मभिर्न बद्ध एंह्यो व्याह्यायि 
व्याख्यातखनिश्वयाध्वानं निश्वयमा्ग मेक्षमपेक्य माश्रित्य र्क्व 

१५ ्नातन्यम् 1 कत इत्याद--यैतन्येत्यादि } वेठन्यं च चेतनत्वं च 
जाय्यं च जटवं च तेच यौ उम मवी तयोर्भेदो भिन्नत्वं तरसत् 1 
अयमथः चैठन्यमाललमावो जाव्यं ठु फमौदिषुद्रस्लमावः, 

9< आसकर्मणोश्च क्षीरनीरन्यायेन सम्बन्यसततश्च व्यवहारनयपपेक््य 
ने प्रायेण दैवन्य-बादयमावयेर्भेदः, निश्वयपेश्वया तु सर्वथा मेदोऽ 
स्येव, चतो मुरी सर्वया जाव्यापगमात् शुदधपैठन्यसैव च सद्र 
वात्, श्व पप विगुण" इत्यादि वेदवाक्यानां शुखजीषनिषयत्वं 

व९४मोध्यनू 1 मुखस च धन्यायमावेऽविभतिपक्रियेति “न द्य 
~ 



गीवमीवघ्रक्नश्चा्यतीक्या सदिवम् । २३३ 

सदारीरयः इत्यादिवेद्रवा्याम्यां तु कुर एव वन्यो मोस्श्च प्रति- 
पादिकोऽगछीति नात्र शद्धा कायी ॥ ३७ ॥ 

वदेवं मगदता छिच्संययोऽसौ किं कृत्वानिाद-- र् 

निक्लम्य युक्तीरिति वीतदङ्कः श्रीवीतरागोक्तगमीराचाम् । 
स॒ मण्डिवोऽपि खपरिच्छदेन घ्ावचरृ्यादिर्तो बभूव 1\३८ 
` इदयुख्पकारेण भीवीतरागेण वीरामिना उक्ता या गमीखाचो ६ 
गम्भीरवाण्यखासां सम्बन्िनी्ुकीरपपरीः निग्चम्य शरुत्वा स 

मण्डितोऽपि द्विजोपाध्यायो वीता गता शद्धा यख स वीतग्रह्वः सन् 

खपरिच्छदेन निजचिप्यपरिकरेण ट सावयङृ्यात् सपापरकार्यात् ९ 
भ्राणातिपाचादेः विरतो निदृिमान् वमू परमेश्वरीं प्र्ज्यां , जग्रा- 
देः ॥ ३८ ॥ ~ , 

इति मण्डितखामिदीरखाप्रदणम् ॥ ६ ॥ ~ १२ 

सथ मौयेपुत्रस व्दाद-- 

सार्वदयमाकरण्यं जिनेश्वर . 
श्रीमृण्डितं प्रतरनितं च दुद्रा] रष 

समाययौ मर्यः सततः 
दिष्राव्वचारोत्सुक्रयिच्दृचिः ।\ ३९ 1 

जिनेशरख धीवीरममोः स्वस मावः सारवदयं स्वसुतं जाकण्यं ४५ 
जनमुखात् शरुत्वा च पुनः श्रीमण्डितं रतरनितं प्रसुपार्धं गृीतपत्र्ये 
बुद्धा जाला सतत्रः सपरिवारः पुनः चिवाष्वति मोक्षमार्मे यश्वारः 

चरण गमनं तग्रो्ुका दिषवृचिर्यस्य ख तथो प्वंबिधो मर्यो 
मोरयपुत्रो बुषो विद्राद् समाययै प्रयुपार्चे समायातः ॥ ३९ ॥ २२ 



२३४ „ ˆ श्रीगीवमीयकाव्यं 

ततो भगवता यदुक्तं तदाद-- 
मो सौर्वधुत्राऽमरटोक्वात्ती 

1 सती न बा संदायवानिति च्यम् 1 
, (मायोषमान् प्रयति निर्जरान् कोः 

- ˆ ` व्यामोदयेदित्यपि वेदवाक्यम् ॥ ४० ॥ 
९. भो मैत्र ! जमरटोकवा्ौ देवरोकम्रपिः सती विमाना 
न वा इति संदायोऽस््ययेति संदायवान् लमति । किं देवाः सन्ति न 
वाइति संखयः तव चेतसि क्ते इत्यथैः । सतर संशये देवुमाह-- 

९्मायोपमान् मायासदशान् निर्जरान् देवान् कः प्दयत्ि ® इति वेद~ 
बराक्यमप्रि तं व्यामोदयेत् व्यामो जन्तिसत्ादयेव्! अयं मावः-- 
उमयथाऽपि वेदपदश्रवणाचवायं संखयः } तया हि--^स एष यजञा- 

9रयुघी यजमानोऽज्ञत्ता खर्गलोकं गच्छति" इत्यादि तथा “को जानाति 
मायोपमान् गीरवाणान् दद््र-यम-वरुण-कुवेरादीनिश्यादि । एषां च वेद्- 
पदानामयमर्थे्वर बुद्धौ प्रतिमासते-यथा स एष यल्न एव्र दुरित- 

१५ दारणक्षमत्वादायुधं यसखाऽसै यन्नायुषी यजमानोऽल्ञसा परगुणेन न्यायेन 

खथैरोकं गच्छतीति देवसचामतिपचिः, फो जानातीत्यादीनि तु 
देवामावमतिपादकानि, अतद्व संशयो, भयुक्तश्यायम् , यतोऽमीयां 

$द्चेदपदानां नायमर्थः, कि त्वयं वक््यमाणरक्षण इति ॥ ४० ॥ , 
इत्यं भैरथपुत्रत सन्देदं प्ादुष्त्य मगवांछ्द्विवर्कितयुक्ति मकंट- 

मन्ाद-- 1 
२१ स्वदत नैरयिका यदाच जषटृचिषव्टन्वि न दुःखदिग्धाः । 

खायचवायामपि यलसुराणां नाडृतिरीक्षयेव ततो वितर्कः ॥४१।॥ 
६ यघसाक्तार्या् नैरयिका नर्कवर्बिनो जीव्रा मार्ज केमज्यदिनि- 
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वियचेदनया पीडिताः जप्त एव दु.खेन मानसिकाऽघुसेन पारवस्या- 
दिना दिग्ा उपचिताः सन्ति, अतो च स्राढृरिं इृदागमर्मं ऋच्छन्ति 
शराष्टवन्ति । परं सुराणां देवानां खायचतायां खाधीनतायां सत्यामपि ३ 
यत् आट्ृचिरागमनं नं दयेत न इद्येत, ततो वितकः कि घुरा 
सन्तिन वा? इ्येव॑खपो विमदः, समयुत्पयेत इति दोपः, इति 
त्वमूहसे चिन्तयसि ॥ ४१ ॥ + 

स्युर्त्रक्मीणि सुराथयाणि प्रतीयते तेन तु देवसत्ता 1 
विरुद्धयाचल्तव् चित्तमेवं विधूनयन्त्यस्तकिनासिमावात् ॥४२॥ 

सरा देवा एव आश्रयो येषा तानि सुराश्चयाणि यज्ञकर्माणि ९ 
हविर्दोनादीनि सर्वाण्यपि यज्चकार्यीणि स्यमवेयु, देवाुदिक्यैव 
हविदौनादिप्त्तेरिति भावः । ठु इति विशये, तेन देखना देवसतता 
देवानां सद्धावः प्रतीयते ज्ञायते, “को जानातिः इत्यादिवाक्येन च 9३ 
देवाऽमावो ज्ञायते इल्यक्तमेव प्राक्, प्वमित्थं विरुद्ा विरुदरा्थै- ` 
सूचिका; वाचो वेदवाण्यीऽखकिनाल्तिमावात् सुराणामल्ि-नात्ति- 

माश्रित्य तव चित्तं विधूनयन्ति जामयन्ति | चुचदिण्यन्तस्य धूजञो श्ूज् १५ 
भ्रीनोः ( वा० ) इति नुक् । अस्तक्रीत्यादि } जसीति तिडन्त- ‡ 
भ्रतिरूपकमन्ययै “अव्ययपर्यैनान्नाम् (५३७१) इति टेः 

भरागकचू } अ्लेवास्लकि स्तकि च नास्कि च अिक्रिनालि, तयो- १८ 

मीवस्लसात् च्यब्लोपे पद्ठमी ॥ ४२ ॥ ४ 

सत्रोत्रमाह-- 

प्रल्क्षतः पय मनोज्ञवेपा- 
न्देवानिमानन् चठुनिकावाद् । च 
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जानीहि मा केचिदिमे मदुप्याः 
सन्दीति पश्याऽनिमिपत्वमेषु ॥ ४३ ॥ 

8 मनेोन्नोवेषो येषांते मनोक्वेषाखान् तथा चल्वारो निकाया 

निवासा येषां ते चतुर्निकायास्ान् मवनप्यादिचतुर्विषान् इमान् 

देवान् सतर प्रदेदो मक्षः ्रत्यक्षभ्रमागेन पद्य ॒विखोकय;, इमे 

६केचिन्मलुप्याः सन्तीति मा जानीटि । कथयमित्याद--पषु पुरःखि- 

तेषु सनिमिषल्वं निर्निमेषलवं परयः, मनुना हि चशरनिर्मेषोन्मेषक्रिया- 

चन्तो मवेयुः न चामी तथा, इति सिद्ध स्वषटमवेतेु देवल्मिति 

९तासर्यम् ॥ ४२ ॥ 
। 

ेतदर्यनासू्व यः सन्देद आासीव् स उ युक्तो भवेदिप न 

वाच्यं कुत इत्याद-- 

५९ ज्योतिष्क मिचरन्वमम्र 
प्रतयकषवः पश्यसि किं म खरे! । 

जानीदरि मा किश्िदिदं रमेयं 
तेजोमयं चाऽ्प्मयमेच वाऽसि ॥ ४४ ॥ 

देखे! दे विद्वन्) चरे आकासो विचरन्तं ग्योतिष्कचक्रं 

५. ज्योतिदबमण्डङं भ्यकवः किं न पदयसि ? एतावता पदयसेवेदय्थः 1 

८तेन प्रागपि सन्देदो न युक वेदित, ठि च इदं नमति भ्र्य- 

क्षतो द्यमानं ममातु योग्यं रमेयं ज्ञेयं सूवविम्बादिवस्तु तेजोमयं 

वदिमयं बाऽथवा यपः खस्समसेति अप्ययं जङमयमेव वाऽखीति मां 

जानीदि । जयमर्ो यदुत को जानाति विमेवद्ववेद् ? किसूर्योऽमि- 

१९मयो मोर यम्बुमयः खमायठः सच्छ इति सयादीनां फय- 

१५ 

{7 



गीतमीयम्रकाश्चाख्यटीकयां सदित्तम् 1 २३७ 

तेतेषीं देवससिद्धिरिति माऽववुध्यसेति ॥ ॥ ४९ ॥ 
उन्न पत्तिविधानमाद-- 

त्वे जडत्वाद्रतिरीक््यते किं सयेतनत्वे खल युज्यते सा । 
तवाऽ्च चेदालयमात्रयुद्विस्तथाऽपि ये वास्गरतः राते ।४५॥ 

तत्वे सूयौदेरभिमयत्वेऽम्बुमयत्वे च सति जडत्वादचेतनलाद् 
गतिर्नियतप्देदो गमनं किमीक्ष्यते : कथं च्यते इत्यथैः । खड द 

निधि सरा विशि गतिः सचेतनत््े सति युज्यते उपपचते, ततो 
नियतगतिमच्यादेव तेषां देवत्रसिद्धिरिति भावः । पुनरपि तदाशद्का- . 
मानि्टूत्य मगवानाद--तवेत्यादि । चेयदि जत्र ्योतिशक्रे ९ 
साख्या एव साख्यमात्रं चन्द्रादिविमानानि न ठ देवा इति बुद्धि 
स्तव भवेत् । सयमर्थः---“यथा इत्य पुरं टोक्षानामारयमात्रं खान 
मात्रं न तु तत्र रोकाः सन्ति, एवं चन्द्रादिविमानान्यपि जटया एव १२ 
न तत्र देवाः केचिचतष्ठन्तीति, यतः कथं तेपां ्वयक्षलम् £ इति 
चेत्तव बुद्धिः, तथापि चासं तद्विमाननिवासं विग्रतीति वासमृतः तदा- 
ङ्यवासिनो ये केऽपि सन्ति ते घुर देवा, जेया इति दोपः यो हि १५ 
आख्यः स सर्वोऽपि तन्निवातिनाऽपिष्ठितो दः, यथा प्रयक्षोपछम्य- 
माना देषदत्तायविष्िता वसन्तपुरचाख्याः, आल्याश्च ज्योतिप्कयि- 

मानान्यत मारयत्वान्यथाऽनुपपततरये तन्निवासिनसरे देवा ज्ञेया इति १५ 

मावः ) इह पुनग्षपपरिदारविन्तरघ्ठ॒इदत्यतिदोपावस्यकवृते- 
यः| ४५॥ 

अथ प्रस्गादेतेषं मेहं भदक्षिणीडत्य परिभगणे देवुमाद-- ४ 

१ सू्ादीनाम् ॥ 
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रतिर्यतावेव सहाऽप्यमीपां चिरन्तनी वा धितिरसि रोक । ; 
यष्टोकपालायुमताः सरार प्रदक्षिणी परिश्रमन्ति ४६ 

& अमीषां ग्योत्तिष्कदेवानां सदाऽपि सर्वस्िन्नेपि काटे गतौ गमने 
एव रती रागो वियते यत खागमेऽमी गतिरतिका उच्यन्ते। वाऽथवा 
रोके चिरन्तनी विरकालोद्धवा खितिर्मैयदाऽत्ति । कासावित्याद-- 

६यत् लोकय; सोमादिमिरनुमता अनुक्ता जमी व्योतिप्कां घरां 
भेरुगिरिं प्रदक्षिणीकृ परिमरमन्ति पय्यैटन्ति । ज्योप्तिष्कां हि भायेण 
रोकपारानामपल्यस्ानीयाः श्रीमगवययां प्रोक्ताः सम्ति अत एतद्धि 

शब्रोपणम् ॥ ४६ ॥ ~ 
पुनर्देवासितवे युक्यन्तरमाद-- 

तथा सुरा व्यन्तरका मनुष्यान् 

१९ सुखानि दुःखानि च रुम्भयन्तः । 
सन्ति प्रसिद्धास्तददश्यता ठ 

“+ प्रतीयां वेक्रियकाययोगाद् || ४७ ॥ 
५५ यथा ज्योतिप्काः प्रवयक्षतः परित्रमन्तो यन्ते, तथा तेनैव 

भरकारेण व्यन्तरा एव व्यन्तरकाः, उपरक्षणादन्येऽपि केचित् सुरा 
देवा मनुष्यान् चिमवमप्रदानादिना सुखानि, च पुनखदपहरणादिना 

‡०दुःखानि रम्मयन्तः भापयन्तः प्रतिद्धाः सन्ति । ततो राजादिवतकथ- 
मेते न सन्ति? इति मावः । ययेवं तरि कथं ते सर्वदा ममुष्यादि- 
यन्न दृश्यन्ते इ्यादयद-- तदित्यादि । तेषामद्दयता सद" 

११ दद्यठा तु वेक्ियक्रायस्य चैक्रियदारीरस्य- यो योगो व्यापारः 

१ ्येकष्ददुमदा दवि ( 
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सम्बन्धो वा तसायतीयां ज्ञायताम्] वैक्रियकायो हि विषिषक्रिया- 
मृद्धवति, ततो दद्यो वाऽदृस्योऽपि वा मवेत्रात्र किचिद्धाधकमिति 
भवः । छम्मयन्त इति 1 रमेर्दवमप्ण्यन्तात् दातृ, लमेश्व, ( ७।१।३ 
६४ ) इति नुम् 1 एतयोगे "गतिबुद्धि- ( १।४।५२ ) इत्यादिनू 
भनुप्यानिति अण कतररणौं कर्मत्वम् ॥ ४०७ ॥ 

भरकरियद्रीरमाधित्योक्तमेवार्थ स्प्टयन्नाह-- † ६ 
यूर च घ्म रघु च प्ररम्बं दर्यं तथाऽदस्यमपि भरकारम्। 

देहं यदच्छादगतं सुराणां यदरेक्रियं खाद्विविधक्रिषातेः ॥४८॥ 
सुराणां देवानां यंहच्छानुगतं चेच्छानुसारिदेहं शरीरं भवेद् 1 ९ 

कथमित्याह--कदाचित् स्यू पुष्टं मवेत्, च पुनः कदाचित् 
सूक््ममतिक्ृशं मवेत् । एवं कदाचित् रघु हवं कदाचिच प्ररुम्वं 
दर्मम् , एवभेव कदाचित् परकायं भ्रकटं रयं दर्शनाद तया' कदा-३९ 
चिददस्यमपि मवेत्, यथसात्कारणादुक्तनी्या निविधक्रियातोऽनेक- 
विधरूपकरणादिक्रियामाधि्य वैश्रियं शरीरं खात् । ततश्च कदा- 
चिदद्दयलेऽपि न.नासिखदाद्का कार्येति मावः ॥ ४८ ॥* भ्य 

भ्रकारान्तरेणाऽपि देवालितवं साधयन्नाद-- ` " 
. अच्युग्रपपद्वलोपमोयः 

ख्यातो यथा नैरयिकेषु सद्धिः ` < 
तथा महापुण्पफलोपशस्यै 

देवा निरुक्ताः ख वारतम्याद् ॥ ४९ 1 
यथा सद्धिविद्वद्धि्नरयिकेषु नारकजीयेषु अस्यत्र भवरतरं पाप- २३ 

१ जच्र (महापुण्वफटोपमुच्छी" इदि ब्यदीमुदरितषाठः, ख च रीकङतां 
म सम्मत इति प्रविमाहि ४ 
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मेव हः वृक्षस्तस्य फरानां वि विषदुःखस्पाणासुपभोगो विपाकानुमवः 

ख्यातः प्रोक्तस्तया ख़ निशितं तारत्तम्यात् तरतमयोगेन, खख~ 
& पुण्यानुसारेणेव्यर्थः । मेहापुण्यफानां परौैशव्ध्यौदिुलखखूपणायुप~ 
सुय उपभोगाय देवा निरूका निर्मिश्वयेनोक्ताः, सन्तीति रोपः ! 
एतावता यथा खङृतोककृ्टपापफल्मोगिनो नारकास्त्वया प्रतिपत्ना- 

६ सरथा खोपार्जितयुबहुपुण्यफर्मुजो देवा सपि प्रतिप्व्या इति 
मिः ॥ ४९ ॥ ˆ 

अथ “को जानाति मायोपमानि्यादिवेदवाभ्यख तासर्थमाह-- 
-%भायोपमत्वं यदवादि वेदे ् यनित्यतायाः प्रतिपादकं तत् ! 

म चेदिदं यज्ञविधिस्तु सत्यो भवेत्कमुदिद्य मनोरधाप्यै ।\५०॥ 
अत्र देवानामिति दोपः, ततश्वाऽयमर्थः--वेदेः देवानां यन्मा- 

१२योपमतं इन्द्रनाटमायातुल्यल्वमवादि कथितं तत् दीति निधि, 
अनिदयतायाः प्रतिपादकममिधायकं ज्ञेयम् । यये मावः- को 
जानाति मायोपमान् गणान्. इ्द्र-यम-वर्ण-ङ्बेरादीनित्यादिवाकर्यं 

१५ यद्वेदे उक्तं तदपि न देवनाख्िलाभिषायकं किंतु खराणामपि मायो- 

पमत्वाभिधानेन दोपरदधिसमुदायानां सुतरामनित्यतापरतिपादकं वोन्य- 

मिति 1 श्विचिव्ररूपाभयणाचदेतत्! इति पाठन्तरम् › तत्राऽय- 
9८ मर्थः-- यद्वेदे देवानां मायोपमत्वुछं तदेतद्विचिन्ररूपाणामनेकयि- 

घरूपाणामाश्रयणाद्धिषानात् ज्ञेयमिति 1 चेचदि इदं प्रागुक्तं देवा- 

स्ितवं न भवेत् तदि ल॒ इति चिदोपे, मनोरथाघ्ये चवान्टतपराप्ये 
३१ क्रियमाणो यज्नविभिरश्निदोत्रादियजानुष्ठानं कं पदार्थसुदिदय सत्यो 

मवेत्, यतो "अभिद्र जुहुयाच् खर्गकाम' इत्यादिना वेदवाक्येन 
९ सर्गस्य मव्तपरसुक्तं, सर्मिणां चामावे कुतः खगे इति यक्तविपे- 
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फट्यनेव भज्यते, उपटरक्षणात् समस्तटोकप्रसिद्धं दानादिपरमप्य- 

युक्तं खात् । तथा देवाऽमावे वेदमत्रपदरदेवाहानमपि वृथेव भवेत् । 
तसाटुक्तितो वेदवाक्येभ्यश्च सन्ति देवा इति सितम् ॥ ५० ॥ २ . 

अभवं मगवत्ता चिचरसंशयो मैरयपुतेः कि कतवानिसाद-- 
इति श्रुत्वा युक्तीर्जिनपतिघुधासोद्रगिरां । 

पुमललबोपेतं मकटमवधार्य्याऽमरगणम् ६ 
धिभिः खाद्धः साद् विनयवनतेः खण्डिकसतेः 

*“;>५ स मौयेः प्राव्राजीत्परमपदरिष्सुद्विजवरः-1 ५१ ॥ 
इति इस्थं जिनपतेः शीवीरखामिनः सुधासोदरा अग्ततुल्या."या 

गिरे वाचां युक्तीः श्रुता पुनस्तत्र समवसरणे उपेतं प्राप्तममरगणे 

देवमहं परकटमवया््य निश्ित्य स मेयो मेर्यपुत्रो नाम ॒द्विजवरो 
आक्षणयुख्यः परमपदं मोक्षं छिम्बुरुन्धुमिच्छुः सन् विनयेन अव-१२ 
नेतः सादः अरद्धशरदितैखिभिः खण्डिकानां छात्राणां इतः सारद 
सह् भानाजीत् भोः पां भव्यां जयाह । विनयवनतैरिति । 
श्वि भागुदिदोपृमवाप्योरपसरमयोः इति वचनादछोषः, । इदं १५ 
शिखरिणी दृचम् › तदक्षणं च “रयै सदैष्ठि्ना यमनसमस गः 
शिखरिणी, इति ॥ ५१ ॥ 

इति श्रीव्यक्त-खघर्म-मण्डित-मोरयपुत्राणां दीक्षाग्रहणवर्णनो ५८ 
नाम नमः समैः ॥ ९॥ 

इति स्पष्टम् । 
इवि भौतमीयमदाकाव्यन्याख्याया मतमीयप्रकाास्यायां 

नचमः स्मः 1९1 ॥ र 

१ इद् "साध 0 इति करदीभुद्रितपास्यन््यः ॥ 
१६ गान का 
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दद्मः सर्गः + 
अथ शुत्वेन्द्रभूत्यादीद् मेयः धमण्यसं्नितान् ) 

` >३अकम्पितोऽप्युपाध्यायो वीरं वन्दितुमाययोौं ॥ १ ॥ 
विदयुद्ध विक्लानकरं भखाय्यं दयाकभ्पितायो मवतसिन्घुमध्यात्। 

- समुद्धतौ येन जिनेभ्वपय नमोऽस्तु दसै चिदाखाऽऽत्मजाय॥ १ 
६ अथानन्तरं प्रेयोऽतिप्रशखं श्रामण्यं अमणत्वं संथितमङ्कीहतं 

यस्ते, तान् तथामूतान् इन्द्रमूत्यादीन् द्विजान् श्रुलाऽकम्पितो नाम 

उपाध्यायोऽपरि बरं श्रीवीरप्सं वन्दितुं नमकक आययौ समा- 
जगम ॥ १॥ , 

अभापत जयन्नाथोऽप्यकम्पित ¡ किमूहसे १। 
तिर्यद्भनरा-ऽमराः सन्तु नारकाः सन्तिवानवा॥ २॥ 

१२ जगतां नाथो जगन्नाथः श्रीवीरप्रसुरपि अमापत तं भाषते स । 
किमित्याद--हे सकम्पित ! तिर्यञ्च नराश्च अमराश्च देवाल्िर्यद- 
नराऽमराः सन्त परं नारका जीवाः सन्तिवानया इतिं किं 

$५ उसे कथं वित्कैयते २, इमां ङ्का मा कृथा इयर्थः । इदमव 
ताययैम्-- किं नरकाः सन्तिन वेति तवं मन्यसे, थ्य च तव. 
संश्चयो विस्दवेदपदश्रवणनिषन्यनः । तथा हि--नारको वै एष 

१८ जायते यः रृद्रा्मन्नाति' इत्यादि । एष ब्राह्ममो नारको जायते यः 
दद्रान्नमचीत्य्थः, इत्यादिवाकयानि नारकसचभरतिपादकानि । न द 
वे परत्य नारकाः सन्ति इत्यादीनि सु नारकामावप्रत्निषदकानि । 
पतेपाम् युति च लवं न जनासि तेन संशयं दधासि, परमश्युक्तोऽयं 

२२ संद्रयो यठ एषामर्य वक््माणोऽथं इति 1 २ ॥ 



गौवमीयमरकाञ्चाख्यटीकया सहितम् 1 यष्ट 

इत्यं संशयं प्रादुव्डत्य भगवांलद्धितकितयुि म्रकरथत्राह-- 
अरकं वीक्ष्य ज्योतिप्कान् प्रतीतित्ते सुरेष्वपि । 
तिरमङ्नस्त् प्रकटा; प्रकषयस्ते नात्र संशयः ॥ ३॥ ३ 
तरीयगतिचच्येत जीवानां निरयाहथा । 
नेक्षितातद्वता जीवा गृहीता न च लिद्धतः ॥ ४1! 
अंत आरेकसे तत्राऽक्तिस-नाक्तिस्व-चिन्तया | , ६ 
प्रं यन्न त्वद्ष्यक्षं तदप्रलक्षमेव न ॥ ५ ॥. 

त्रिभिः सम्बन्धः | , 
हे अकम्पित ! ज्योतिप्कान् देवान् भकटं यथा स्यावथा वीक्ष्य ९ 

षटराः मपिशव्दाद्ञन्यान् समयक्षानपि सुरान् विचामत्रौपयाचितका- 

दिफलसिख्याऽनुमानतो ज्ञात्रा सुरेषु देवेषु ते 'तव प्रतीतिरत्ति, 
तिरमद्धनराप्तु प्रकटा ए प्र््यन्ते खयन्ते जतोऽतरापि संश्चयो नालि ५२ 
॥ ३ ॥ परं निरयो नरक आदयो नाम यसाः सा निरयाहया या 
जीवानां वुरीयगतिश्वतुर्थी गतिरुच्येत शश्च कथ्येत; तद्वतां गिं 
रपत जीवा नारका न रक्षिताः न साक्षदृष्टाः, न च लिङ्गतः केन- ५ 
चिषिक्गनाऽतमानेन गृहीताः ॥ ४ ॥ यतोऽसाकारणाचत्र नारकेषु 
अस्तिल-नास्षित्वयोश्चिन्तया विचारेण स्वं अरिकते संदेहं दधासि 
भर शङ्काया करैर रट् । परं हे जपित ! यद्वस्तु लदध्यक्षं तव १८ 

अत्य नासि तत् सर्वेषामपि सपरलक्षमेवेति न ज्ञेयम् ॥ ५ ॥ 
छत्र भगवान् युक्तिमाह-- 

सन्ति यथपि सिंहाचा; केपांचिन्नाकिगोचरः। 
तथापि ते च केपा्िल्यक्षा वनवातिनाम् 1 & ॥ २२ 

१ "तत रेके" इति कादीमुद्रितः पाठः रीकाङृदसम्मतः 1 
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िंदाचाः सिह-शरम-दसाद्यो जन्तुविरोपा यपि केषाच्चिनमनु- 
प्माणाभक्षिगोचरा दृ्टिविपया न सन्ति, तथापि ष ते सिंदायाः 

२ केषाञ्चिद्टनवाततिनां वनेचराणां भिष्ठादीनां भय्षाः सन्त्येव ॥ ६ ॥ 

त्वदग्रतयक्षेऽपि तथा प्रलयक्षा मम नारकाः । 
ताम् प्रतीदि मदुस्यैव, श्रमणं यत आप्ता ॥ ७ ॥ 

६ तथा तेनोक्तेनैव प्रकारेण नारकास्वदपरलक्षेऽपि “ एतचिर्देयस 
मावमरधानतयात्तवाऽगत्यक्षत्वेऽपि, मम परलयक्षा एव सन्तीति दोषः, तान् 

, नारकान्मदुक्तया मद्वचनेनैव प्रतीहि सन्तीति जानीहि । यतो यसत् 
९ आप्तख यथार्थवक्वाक् प्रमाणं यथार्थज्ञानजनने हेतुरक्ति ¡ जतो 
मदुक्थैव नारका अपि सन्तीति प्रतिपयलवेति तालम् ॥ ७ ॥ 

अथाभिप्रायान्तरमादाङ् परिटरन्नाद-- 

१२ प्र्यक्षं मन्यसे ययं अत्यक्षं तनन तच्यतः । 
इन्दरियोद्धय विज्ञानं परो तज तादिकम् ॥ ८ ॥ 

दे अकम्पित ! यत् इन्दियोद्धवविक्ञानं चश्चरादीन्दियनन्यन्ञानं 
१५य्वं प्रय मन्यत्ते तत्वतः परमार्थतः प्रयक्षं नसि। तु इति 

विदेषे, तत् लानं ताच्चिकं पारमार्थिकं परोक्षं वर्ते । ज्यं भावः-- 
यदिन्धियाणां परलक्षं तदेव मत्यक्षमिप्यते भवता, मदीयं तु धयकष 

१८ नाम्युपगम्यतेऽतीन्दियसाद् । स ठ महानयं विपर्यासो यत उपचार 

मालत एव तदिद्धियप्लय्तया व्यवहियते । यथा चाऽनुमाने वावध 
मादिि्रदवारिण वाद्यमम्यादि वस्तु सञायते । नेवमघ्र, तत उपनारा- 
स्यक्षमिव प्रयक्चयुच्पते । परमार्थतस्तु इदमपि परोक्षमेव,"यतोऽश्नो 

इर जीवः स चानुमानवदुत्रापि यस्तु साक्षान पदयति किं विन्दिव- 
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हवरिणेव । तसोऽतीन्दरियमेव सयं प्रक्ष न्तातम्यम्, तत्र जीवेन 
साक्षादेव वस्तुन उपलम्भादिति ॥ < ॥ 

अथासुमेवायै स्पटवन्ाद- | ६ 
उणादिकोऽक्षशब्दो यः खाग्याप्यथीरिषादुजः 1 
तद्वाच्यं आतमा भ्रति तं गतं प्रल्क्षुच्यते ॥ ९ ॥ 

ग्या्िरर्थो यख स व्याध्यर्थं एर्वविषो योऽधिाुः, "जच ९ 

व्याप्तौ, इत्याकारको धातः, तसा्रातो व्याघ्यथीऽधिषातुजः, उणादौ 
भव उणादिक, उणादिकमत्ययान्त इत्यथैः । एवंविधो योऽक्ाव्द, 
सत्, उपरक्षणात् “भक्ष व्याप्तो इति घातोः पचायजन्तातिष्पन्नो-९ 
ऽक्षरब्दोऽपि वोध्यः, तस्याऽश्षरव्दस्य वाच्योऽभिभेय सात्मा तं 
भरति गतं प्रां प्रलक्षमुच्यते । “क्षो रथस्यावयये व्यवहारे 
विभीतके । प्रादके कटे करे कामे चस्मनि रावणे, इति टेमः १४ 
(भनेकार्भः) ॥ ९ ॥ 

शाच्िकेरलिषष्देन प्रस्यदं यरप्रपाधिततम् 1 
न्त चाक्चुपमेव खानं खाद्वा रसनादिकम् 1 १० ॥ ३५ 

र्द शब्दशान्ञं चिदन्ति अपीयते पा शान्दिका वैयाकरणा 
रक्ष्णोरामिु्यमि्यादिव्युसस्याऽकषिशन्देन यत् भक्षं पदं भता 
भितं निष्पादितं तदच अथमाभ्चित्य चषुपोवं चाधुपं चघुरिन्धिय- १० 
जम्यज्ञानविपयमेव पवयक्षं॑स्यात् 1 वादाब्दः पुनरर्थः, रसनायां 
जिद्वायां भवं रासनं तदादिर्यख तत् रासनादिकं पुनः पत्यक्षं न २५ 
~ ~ 
~ १ इद न स्याद्. रपतनादिकम्" इदि ्य्चीसुदिवः पाठ्डन्दोजसेवेन खार. 
स्यक्वक्त्याच्र याञ्यः ।॥ 
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स्याव, सक्षिशव्दसख चक्षुःपर्यायस्वादिति मावः । प्रदयक्षमियत् 
रक्षणेनामिप्रति- ( २।१।१४ ) इत्यादिना समासः, श्रतिपरसमः 

इ नुभ्योऽकष्ः' ( गणसूत्रम् > इति टव् । "वसति च' (६।४।१९८) 
इति लोपः 1 १०॥ 

अलुतानिवेद्ार्थमन्र या काऽपि कल्यना ] 
द् सा गोरवात्कथं ्राह्य पूर्वोक्तो छाववं यदिः।| ११ ॥ 

सत्र रासनादिप्रलक्षे प्रक्षताया निवेशः घापनं तदर्थे या काऽपि 

कृर्पनाऽन्या संमावना सा मरवा पराह? यदि पूय्तो मूैसिन् 
कथने स्घवे स्यात् । एतावता छाधवं प्ररित्यज्य गरं न प्राह्य- 

मिदयर्थः ॥ ११॥ 

इन्द्रियाणि पराण्येवाऽऽ्मनस्तेन परोक्षता । 
४ इन्दरियोद्धवमिज्ञाने गौणत्वं यत आत्मनः ॥ १२॥ 

इद्धिथाणि यालयः सकाशात्यराणि जन्यान्येव सनि, तेन खेमा 
इग्धियोद्धवविक्ञाने इग्दियजन्यज्ञाने परोक्षता वेते, नतु प्रक्षत्न- 

१५ मित्यः, यतो यसात् इन्दियजन्यज्ञाने आप्मनो गौणत्वमप्रधानत~ 
मद्धि, उत्र एवं तस्य परोक्षमिति मावः ॥ १२ ॥ 

द्रिप्चारतशरैतदपि प्रतयकषमस्त॒ ते । 
१८ परतमाघुरिति ख्यातिर्यतः सत्या प्रवर्चते ॥ १३ ॥ 

पुनरदप्रिणि जत्माधिषितदेहस ्वारूतानि इद्धियाणि तेष 
सुपार साल्तयाऽऽरोपणं तखष्टारोपचारतन्ते तव मतेन एतदि- 

२२ न्दिजन्यदानमगि यक्षम, यतो यसादुपचारादेव श्ृतमाधुः 

१ भत्र (नामोपचाप्तः" हति द्मरीमुद्रितधिन्यः । 
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इति स्यातिः परसिद्धिः स्या वरते } अयम्थः--यथा कारणे 
कार्योपचाराच् खायुपः कारणमपि धृतमायुरिव्युच्यते तथा एत 

ज्तञानमप्यस्िवति ॥ १३ ॥ 

- सव प्रलक्षचिन्नाने सया चैवं परोक्षवा 1 
श्रयं सकलं यन्मे तेन पश्यामि नारकान् ॥ १४ ॥ 

एवं चं तव मते पर्यक्षं यद्वि्ानं तत्रोपचारात् मत्ये सत्यपि £ 
सत्या परेक्षतैव विदयते । दत्य नारकाऽदशने देतुमूतं तज्तरानपारो- 
दयमुषदर्यं खस तदरैपरीलमाद--यचसान्मे मम सकर सर्य वस्तु 
भ्रल्क्षं भत्यक््ञानविपयकं वर्षते तेनादं नारकान् पदयामि ॥ १४॥ ९ 

. जथोक्तेऽथे मगवानुपपत्तिमाद-- ४ 

अनन्यद्षठं भावं ते निरीक्षे चेन्मनोगृतम् । 
तदा प्रतीहि सकर ्रत्य्॑ष॑ मयि वर्तते ।॥ १५1 ५२ 

दे लकभ्पित ¡ ते तव न यन्येरनति्यनानिमिरै्ं अनन्यरषठं 

मनोगतं भावममिप्रायं प्रदा वा चेदि यदं निरीकरे साक्षासद्यामि 
तद्वा तर्हिं मयि सकं वस्तु प्रक्ष वैते दति स्वं प्रतीहि १५ 

ज्नानीदि ॥ १५॥ 
अतथेन्न परीतेपोऽर्थापत्ति मानमाश्रय । 
बहुधा साधितं स्तु ददतामश्ुते यतः ॥ १६ ॥ ५८ 

अतो अस्रास्कथनात्. चेयदि न परीतोपस्चव परितुषता मालि 

सरदि सथोपतिं मानं प्रमाणमाश्रय सङ्धीकूरं 1 यतो यस्मादवहुधा 

बहुभिः प्रकरः सायितं स्तु ददतां. अश्रुते परापत ॥ १६ ॥ 

दे 

॥ 3, 

१ इद् श्रयक्षमपि वर्तेते" इवि चछीमुद्रितपाठोऽखरसान्न मनोरमः ! 
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अथाऽयापत्तिमिव दराति-- 

अन्यथाञ्युपपच्यकलक्षणाक्किल हेतुतः 
३ अथोपत्तिः प्रमाणं सात्पीनोऽ्ये रात्रियुग्यथा }! १७॥ 

किलेति संमावनायाम्, अन्यथाऽनुषपक्विरेव पकं रक्षणे यख स 
तसात् देतुतोऽर्थापपिः प्रमाणं स्यात् । तत्र दष्टान्तमाद--पीनोऽय- 

६ मित्यादि । "दिवा न सुद्धे" इति वाक्यदोषोऽत्र द्रएव्यः । यथां 
पीनः पृष्टोऽयं देवदत्तादिः पुमान् दिवा न सुद्ध अत्र पीनलाऽन्य- 
थदुपपत्या रात्रो दधेः इति रात्िमुव् अथापत्या ज्ञायते ॥ १७ ॥ 

९ एवमत्रापि माववति-- 

उत्छृष्टसुंखभोगाय यथा देवाः प्रतिष्ठिताः । 
ततरैकान्तदुःखाय बिना नैरयिकांस्तु कै ? ॥ १८ ॥ 

१२ यथा उषसस मोगाय युक्तय देवाः प्रतिष्ठिताः प्रतिं 
प्राम; सन्ति, तथेव एश्चन्तदुःखाय सल्यथेदुःखानुभवनाय नेरयिकाग् 
चिना नारकजीवन्यतिरेकेण दु पुनः केऽन्ये १ न॑ केऽपीत्यर्थः । तत~ 

*्यार्थीपच्याऽपि नारकाः सन्तीयागतम् ॥ १८ ॥ 

„ नयु णतिदुःखिता ये तिर्यमलुप्या्न एवो्ृष्टपापफटमोगितात् 
नारणव्यपदेद् माजो मविष्यन्वि, किमदृ्टनारफकफटपनयेत्वा- 

१८ दद्ध 

नेकान्तदुःखमोक्तारन्िर्यश्ोऽपि नरा अपरि4 
दुःवाष्टिश्रान्विरषेषं फटे काटे पिरोक्यते ॥ १९॥ 

तिर्यपोऽपि नरा ममुप्या जपि भतिदुःसिता मपि सन्तो, न 
गदएषान्तदुःपमोकारः सन्वि । यतः कारे शदे किधित् भवर 
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यवसे पतेणमतिदुःखितविर्यञररष्पमपि दुःखाद्धिरान्दिविश्रामे 
विलोक्यते दृयते । अयमर्थः--येषामु्टपापफलमोगते्षा संम- 
चद्धिः पर्वरपि परकरिदःखेन भवितव्यं, नयैवमतिदुःखितानामपि १ 
तिर्यगादीनां द्यते, सारोक-तरुच्छया-दीतपवन-सरःदूपनखादिषु- 

खस्मातिदुःचितेप्वपि तेषु दर्नात् नरकपिदधष्टेदनमेदनादिपरकौर- 
निरन्तरं च इुःखख्याददीनात् । ततश्च न ते उक्ृष्टदुःसमोक्तारः ९ 
विंतु णतव्यतिरिक्ता एव नारकास्राटया ज्ञेयाः ॥ १९ ॥ 

पुननीरकासिते युक्तिमाद-- 

नार्ैरपमेयाः स्यु चाऽप्वलन्तदुःखिताः । - ९ 
तिर्यश्नो बा मदुष्या चा तसातपन्तः कथं न तै १॥ २०॥ 

येऽपि च भमयन्तदुःखिताल्लियखो वा मनुष्या वा ते नारीः 
उपेया उपमाहं योग्याः स्युः, तस्द्धलोस्ते नारका; कर्थं सन्तो १२ 
निद्यमाना न वरन्ते ?, सन्त एवेति मावः ॥ २० ॥ 

अयुमेवायै द्रदयति-- 

भावे भावोपमेव सान्न स्वभावेन श्चिवा । १५ 
वाच्याः शुदधपदेनैते नाभावा नारकास्तवः ॥ २१ । : 

भवि सद्धते पदाथ भावेन सद्भूतपदार्थन उपमा एव उचिता 
योग्या खात् न त्रभवेन खसद्धूतपदार्थेन सपुष्यादिना उपमा उचिता। ५८ 
तथा एते नरका जीवाः यद्धं घरषयादिवकेवरे यन्नाऱ इत्या- . 

करकं परदं॑तेन वाच्या अमिधेयाः.सन्ति, ततः कारणात्. नारका 
अमाया अभावश्वद्या, न किंतु मावद्पा एवेति भावः । पदद्वया- 
मिधेयख कखचिदरथस्य वन्ध्यापुत्रादिवदमावद्येऽपि चुदधपदाभिषेयस्न १९ 

५ 
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सर्यस्यापि भावसमेवेति तादपर्यम् 1 यदपि नहे परेत्य नाराः 
सन्ति' इत्यदौ वेद्चाक्ये नारकाऽमावः श्यते भवता, तदप्ययुक्तं, 

इयतोऽयमत्राभिपरायो वोष्यः-न खक प्रेय परोफे मेवोदिषच्छा- 
शताः केचनाप्यवसिता नारकाः सन्ति कु य इटो प्रापम्ै- 

यति स इतो गला प्रेत्य नारको मवति 1 जतः केनापि तापं न 
६ विवेयं, येन प्रे नारकैर्मुयते इति ॥ २१ ॥ 

तदेवं भगवता दिनसंखयोऽत किं छतवानितयाइ-~ 

इतयाियुक्तिमिर्वदः सद च्छप्रेलिभिः क; । 
१ अफम्पितोऽपि चासिं सामायिकषठुपाददे ॥ २२ ॥ 

इत्णदय रवभ फ युक्तयो मग्वदु रोपः तिरु 
योधं मास्ोऽकम्पितोऽपरि द्विजोपाध्यायः तरिभिः यतिदछप्रः सह 

१२सामायिकं चारित्रं उपाददे गृहीतथान् । "साडो दोऽनाखविदरणेः 
( १।६।२० ) इतयासनेषदम् ॥ २२ ॥ 

< द्यकम्पितस्यामिदीक्ताप्रदणम् ॥ ८ 122 

५५ भयाऽचरम्राठुल्रदाद-- 

आत्मनो भोक्षकार्याय निम्य प्रद्ितान् प्ुनीन् 1 
अम्यागकोऽचरध्रागोपाध्यायग्ात्र्षम्पदा ॥ २२ ॥ 

१८ जात्मनः खश्च मेक्ष्नयौय मोक्षल्पं फायै करं प्रसितान् 
प्रषदटितान् य॒नीन्. मीतमादिक्रीन. निशम्य श्रुलाऽचरश्नाता माम 
स्पराध्यायश्छाद्राणां ख्रिप्याणां सुषनु समृद्धिग्तमा सह अभ्वागतः 

क प्रयुगम्मुख्मागच्छति ख ॥ २३॥ 
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जगाद जगतां नाथः प्रष्याऽऽपन्नरिवरं च तम् । 
आ्रान्तस्समचलघ्रातर्विफखपेः पुण्यपापयोः ।} २४ 11 

चः समुचये, यदासावभ्यागतस्तदा जगतां त्रिरोकानां नाथ् 
ईै्धये भगवाम् श्रीवीरसतमचसन्रातरं आसन्नं निकटं दिवे" कस्याणे 
सुक्तिवी यस्य ॒स तं, तथोक्तं पेय ज्ञानदध्या विरोक्य जगाद् 
उवाच ! विं जगदेत्याह- हे अचरग्रातः ! स्वं पुण्यपापयोर्वि-६ 
कल्यैः किं पुण्यपापे सो न वेति बिमर्रः आन्तः, अमं परतोऽसीति 
श्लोषः । भयं भावः-- दे आयुष्मन् | तमेवं मन्यसे थवा किं पुण्य 
प्रपि सो न इतिः ? अनुचितश्याये तव संशयो चित्दवेदपदादिशुति- 
निवन्धनःवात्। तत्र वेदपद्रानि तावत् पुरुप एवेदं सर्वम इत्यादीनि; 
यथा द्वितीपगणघरे तथा वाच्यानि तेषां चाय स्वं न जानासी्या- 
द्यपि तथा व्पाख्मैयमिति ॥ २४ ॥ ३२ 

` अथ पश्मिर्विकल्यैः पुण्य-पापविषयं तत्संशयं प्ादुप्ु्वनाह-~ 

पुण्यमेवौऽत्ति दुखं तु खा्कि तदप्कर्षतः । 
पापमेवोऽस्ि किं वाज्च सुखं तदपकर्षतः ॥ २५ ॥ १५ 
स्यातं विविक्ते वाते द ख्ण॑दी-यमुने इव 1 । 
पुण्यपोपमयं वस्तु किं वैकं वर्णभेदवत् १ ॥ २६ ॥ 
अथवा सुख-दुःखानि खभावीदुद्धवन्ति चेत् । ४८ 
किष तेषां निमित्तत्वे पुण्यपापग्रकरपनम् १ ॥ २७ ॥ 
एतेषु च विकल्पेषु तुर्योऽखाकमपीहितः । 
पुण्यपापमयं वस्तु कमं पौदछिकं यतः 1} २८ ॥ 

चतुर्भिः सम्बन्यः | चः 
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„ किमिति वितते, पुण्यमेव एकमखि न तु पाप, तर्टि कथं 
` कखाऽपि दुःखोत्परिरिव्यारक्कगाद--दुभ्खं तु तस्य पुण्यख यप 
३ कर्थस्तरतमयोगाद्धानि्रसाव् स्याद्धवेव्, न तु पापादिव्य्थः । इये 

विकल्पः । फं चा अत्रासिन् के पापोवैरमल्ति न लु पूर्य, 

केदल्पापभ्युपगमे सुखोत्पचिः कथमित्यायद्गगह--घखं घ दख 
4 पापस्याऽपकर्पः करमेण हानिसस्रात् सयात्, नतु पुण्यादित्यर्थः। इति 

द्वितीयो विकल्पः । इहाऽध्ये पथ्यादारयव्, द्वितीयेऽपथ्यादारव- 
दिति द्ान्तद्यमम्यूम् , तद्भावना समे दर्शयिष्यामः ॥ २५ ॥ 

%वाऽथवा त्ते पुण्यपापे सर्णदी च यञुना च खर्णदी-ययुने गद्भा-यमुने 
इय चिविके विभिन्ने समातं भवेतां, भित्रखभाव्रयोः सुखदुःखयोः 

कारणादिति मावः ! इति तृती विकल्पः । सणदीत्यत्र भरि- 
१२ नयादरीनाम् ( वा०) इति वकल्पं णवं, किं वा वभेदो 

शरिताटगुलिकादीनामन्यवर्मीलितं व्णकद्वये उपरक्षणन्मे चक~ 
मगिर्मरसिहादिवा तद्त् पुण्यपापमयं पुण्यपपलरूपमेकमेव सदी 

५५ चु विधते तद्वतेन एकेन पुण्यारेन युषे भपरेण पापेन व 
दुःखयुत्पयते इतर्थः । इति चतुर्यो विकरः ॥ २६ ॥ भुथवा 
चेदि सुखदुःखानि खमावदेव, पुण्यपापाभ्यां वितैत्रेरथः, उद्भ 

१०यन्ति उरपधन्ते तर्हि तेपा सुखदुःखानां निमिते कारणे पुण्य 

पापयोः प्रकस्यने किष £, विमर्थमित्यधः 1 दति परत्मो विक्तः 
$ २७ ॥ एतेषु च पमु विक्षु तुरयश्दुर्थो दिकस्पोऽसाकपपि 
ईहित शः १ कथमित्याद--पुष्येत्यादि 1 यवो याद् एण्यपाप- 

९ व्यु पदाः पद्ररनिप्पवरं पौदलिहे फर्म वर्धते शति शेषः। 
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तच शुमाऽद्ुमपुद्लामकं सामान्येन एकमेवेति मावः । ठुं॑दयु- 
परक्षणम्» तेन तृतीयोऽपि विक्पः कथंचिदसाकं संमत एव, ` 

यत्तः पुण्यपापरूपतया विद्रोपविवक्षायां भिन्ने एव पुण्यपापे खः] इति 
उक्त ष्टोकचतुष्टयारथः। एतद्धावना चेवम्--इह केषां चिचीर्थिकरानामयं 
मवादः पुण्यमेवैकमल्ि न पापम् ॥ १ ॥ जन्ये खाटुः-पापमेवैक- 
मल्लि नतु पुण्यं ॥ २ ॥ पे ठु वदन्ति उमयमप्यन्योन्यानुवि-ई 
द्धखख्पं मेचकरमणिकल्पं संमिश्रुखदुःखफलहेतु साधारणं पण्य" 

पापाख्यमेक्ं वस्तिति ॥ ३ ॥ अन्ये तु प्रतिपादयन्ति खतत्रसभययं 
विविक्तयखटुःखकारणमिति ॥ ४ ॥ प्रे पुनराहुः-- मूलतः कर्मैव ९ 
नासि, खमावसिद्धः सर्वोऽप्ययं जगस्मपश्चः |} ५, 1 सतस्मप्ये- 
तान् श्चविकरपान्मन्यसत, एतेषां च परर्परविर्द्रत्वास्ंशयदोटामा- 
रूढोऽपि त्वं, येषां मते पुण्यमेवैकमखि तन्मते पुण्यस्य सेतो १२ 
केदातो दृद्धौ स्यां सुखस्यापि कमयो दृद्धि्भति ता्रचावदुक्छषं 
सभैयुलगिति, तदेव च पुण्यं यथा यथा दानियुपयाति तथा तथा 

जीवानां करमेण दुःखमुखयते यावत्स्वपकर्षपाप्तं नरकदुःखं तयेव १५ 
च पण्य सर्वथा क्षमे मोक्षः । एतच्च सै पथ्यादारदण्न्ताद्धाव- 

नीयम् । तथा दि--यथा पथ्यादारख क्रमेण ब्रद्धौ जरोग्धद्धित्तया 
पु्यव्द्धो सुखब्रदधि्येथा च पथ्यादारस्य कमेण प्ररिहारे सरोगता १८ 
मवति पव पुण्यापचये दुःखोखत्तिः सर्वथा पथ्यादारपरिदरि च मरण- 

यद्पु्यक्षये मोक्ष इति केवल्पापमम्युषगच्छतां सते त॒ अपय्याहार- 
ृ्टन्तद्विपरीलेन मावना कार्या । तया हि--यया करमेणाऽपय्यन्रदधै २४ 
सोगरद्धिभा पापदद्धौ युःब्दधिावयावदुकृषटं नरकदुःसं॑ या 
चाऽपथ्यत्यागात् कमेणारोभ्दरद्धिः) तथा क्रमेण पापसापकर्पा- २३ 
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स्यु बद्धर्यावदुकछषट सुरसोख्यं यथा चापथ्यादारस्य सर्वथा परि- 
` त्यागात् परमारोग्यसुपजायते ! एवं सर्वपापश्चये मोक्षः इति दोपनिक- 
३ त्पत्रयमायना तु सद्वैपतः भागेर इता ॥ २८ ॥ 

इदं संशयं भादुष्डृ्य भव्यासचिन्ययेन पश्चमपिकट्पं तावदृश्च- 
पिदुमाह-- 

९ उपेक्ष्य मद्धकानाचाम् पश्चमधेद चर््थते | 
कोऽयं पस्तुविदेषः खाचः खमायोऽभिधीयते १॥२९॥ 

चः पादपूरणे, इद विकर्पपच्चकरे आचाम् भद्गकान् विकल्पान् 

१ उपेक्ष्य सनाटत्य पए्वमो विकल्पश्व्च्यते विचार्य्यते । कथ 
मित्याद- गः खमावोऽमिषीयते कय्यते भवता सोऽयं फो वस्तु- 

विदोषः पदार्थमेदः स्यात् वियते ? 1 २ 
५९ सया मूर्तोऽस्त्यमूर्तो बा ब्रूहि यत्तेऽभिरोचतते । 

ूर्तत्वे कर्मणः तिद्धावसाकं सिद्धान्ता ॥ ३० ॥ 
वा पुनः स खमानपदारथो मूर्खो सूरचिमाम् यचि किं बाभूर्बो- 

१५ऽखि यते तुभ्यमभिरोचते तद् बरूहि कथय खमास्य मूचले सति 

कर्मणः सिद्धौ निप्यसै सत्यां जसकं सिद्धप्रा्यतेव । अयम्थः-- 
यदि स्वं खमावश्य मूलं खीकरोपि तर्दि खमावदाव्देन कर्मणः 

३८ घिद्धिजता, वक्तिद्धौ चालयां विद्धस्घ्यता कर्मजम्यत्वात् सुख- 

दुःखानामिति 1 ते इत्यत्र 'खय्यर्थानां श्रीयमाणः ( १।४।३३ ) इति 
चतुर्थी ॥ ३० ॥ 

आ्ाय्ावदमूरसस्ये फार्थऽ्ख स्यादुकर्दृता । 
फ प्रवि्ाते विरोधल्त भवेदेवं मदाम्ते{ ॥ २३१ ॥ 

॥। चव्य भगवान् नट्" इ दादी पद्धवपयेऽम्वरस्यःदुपेशय एष 
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खमानघ्ठ यमू सति अमूर्तं खीकरोपि चेदित्यर्थः, तर्हि 
असख खमाचख कर्ये उलायवस्पुविपये साकादयावत् यकर्वृताऽकर्वृं ' 
स्याद् भवेत्, यथा जाका्मऽमृरववात् कस्यापि काथेख न॒ कारक 
तथाऽययपर स्यादित्यर्थः । एवं सति टे महामते! दे महाबुद्धि 1 
ते तव प्रतिक्ाते प्रतिक्ञाविषयीक्रते खमावजन्योऽयं मवमपरचच दवयेवं- , 
स्पे र्थे निरोधो मवेत् । खमावस्याऽकगैखेन मवमपच्चाऽननकला-६ 
दिति मावः॥३९॥ 

सथ खमावमाश्रि विक्यान्तरमाद-- 

खभायो वस्तुधर्मथेच्दाऽसौ यख वस्तुनः ९ 
तच मूच्तममूतं वेत्यव्राप्येपेव कल्पना ४ ३२ ॥} 

चेचदि खमावो न वस्तुविद्ोषः किं तु वस्तुनः कल चितदार्थस् 
घर्मैः परिणामोऽस्ीति, दवं मन्यसे इति वाक्यविद्रोषः, तदा सतौ १२ 
खभायो यस्य वस्तुनो पर्मः तद्वस्तु मूचे वाऽथवाऽमूसमऽत्ति इय. 
त्रापि पत्ते एषा जनन्तरोक्तैव कल्पना विचारणा त्वेति दोषः । चः 

पादपूरणे ॥ ३२ ॥ १५ 

त कर्पनामेय द्दोयति-- । 

अमूचेत्वे यक्तं .मृत्ततवे सिद्धसाध्यता 1 
पुण्यपापखमातं यद॑स्तु कर्मप्रतिष्ठिवम् ॥ ३३ ॥ १८ 

दीति निधितं, खमाबो यख वस्तुनो धर्मः वल्य वस्तुनोऽमूरच॑तरे 
सति खमावस्याऽकतरलं खात्, तख मूसे सति सिद्धसाध्यता एव 1 ३० 

१ त्न “वस्व॒ चमी प्रतिष्ठिम् इति विच्छिएः चदीमद्रिततपाले दुपेक्षणीय 
एव \ 1 
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कथुमिवयाह--यचसाकारणात् पुण्यं च पापं च पुण्यपापे ते 
खमावौ यस्य तयोक्तं चस्तु कर्मपतिष्ठितं कर्मशब्देन प्रतिं प्र 

३ मिव्य्थः } इदमत्र ताद्य्थैम्--कर्मणो मूतेन तत्वमावयोः पुण्य~ 
परपयोरपि  मूरेवासिद्धं तयोः सखटुःखादिकर्दैतरम् , तचचाऽसाकं 

-सम्मतमेवेत्यतः सिद्धसाध्यलमिति 1 ३३ ॥ 
इ अथ खमावमाभित्य तृतीयं विकरपमाद-- 

खभावयव्दवाच्योऽरथषेदकारणता भवेत् । 
तदा समत्तमावानामेकदैव सयुद्धवः \ २४ ॥ 

% चेदि खमावशब्दस्य वाद्योऽमिपेयः अरथोऽकारणता निर्हेतु 
मवेत् तदा सवेमावानां स्वेषां षर-पटादिषदाथीनां एकदा एव 

एकसिनेव काले समुद्भवः सुयततिः खात् ॥ २४ ॥ 

४२ अक्तु ता को दोप इयाराश््यादः 
पदुरथाकसिकोत्पत्तौ नियताकारता च न । , 
टृ्टाऽ्ाणां विकारे न नियताकारवा यतः ॥ ३५ ॥ 

१५ पदा्योनामकसाद्धवा जाकसिकी, सा चाऽसौ उस्परिश्य तयां 

पदरायीकल्लिफोखकतौ स्यां नियताकारता निश्धिताकारत्वं न स्यात्। 
चः पादपूरणे, यतोऽपराणां मेषानां विकारे विविपरिणतौ नियता 

१८ कारता न दृ सकसादुतपन्त्ादिति मावः । तसान्नाफारणताल- 
मावदव्दार्थः ॥ ३५ ॥* 

अन्यध,-- 
सम्मवः युखदुःखानां खमावाचेद्धये्दरा । 

क्प सयप्चन्दन-विपादीनां वृतां स्याददेठुता ॥ ३६ ॥ 
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चेचदि सुख-दुःखानां सम्भव उत्पत्तिः भावाद्रवेत् तद्रा स 
चन्दन-विादीनां सुखादेदेतुनां कारणानां प्रत्यक्षतो दश्यमाना- 
नामदेतुता स्यात् । जतोऽप्रि न पुण्य-पापकर्मव्यतिरिकः खमाव्- ३ 
पदार्थः ॥ ३६ ॥ 4 

सुध ताखयमद- 1 

अंल्यन्ताऽ्सुपर्व्येऽपि खमत्रे वता यदि 1 ६ 
वदा शर्मणि संसिद्धे कर्वैता दि निपिष्यते १1 ३७ ॥ 

सपुप्पवत् भव्यन्तमनुपर्व्येऽपि खमावे यदि कर्परा, मक्ता 
(खी)क्रियतते इति दोपः, तदा * संसिद्धे युकतयादिना सम्यग् 
निष्पन्ने कर्मणि कवत किं निपिष्यते कयं नाङ्गीक्रियते 
इद्य्थः ॥ ३७ ॥ 

ननुकथं कर्मपिद्धिरित्याशङ्याह-- १२ 

“ , कर्मसिद्धिस्लपिभूतेवादे चैव प्रपशित्रा । 
परण्य-पापखमावाम्यां वेरिष्पमिद सम्मतम् ॥ २८ ॥ 

च पुनः कर्मणः सिद्धिर्निप्पतिस्तु जप्निमूतेद्ितीयगणरस्व वादे ५५ 
ए प्रपञ्चिता विस्तरेणोक्ताऽख्ि, . यतोऽत्र 'पनर्नोच्यते इतिं मावः । 
परं - इाऽस्िन् प्राव पुण्यु-पापखमावास्यां वैश्निघयं त्रिशचिं 
युक्तत्वमिलयर्थः, सम्मतं सम्यड्ननविपयीकृतमल्ति | अयं मावः-- १८ 

प्रा सामान्यतः कर्मसिदिरु्ता, इ तु पुण्य-पापलमावयुक्तं कर्म 
कथितमिति विरपः ॥ ३८ 1 २० 

१ भत्र “मलन्तानुलन्येष्वपिः इदि ब्रद्रीमुद्रिठपर^्छनदोध्ठरेषाद- 
खार्या परमादिकः 1 

१७ नोन सान ` 
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जथ कर्मणः पुण्य-पापलमावविवेकं कुरवन्नाद-- 

विशद्युत्तरमानद्धाः कर्मग्रृवयः दातम् ! 
३ ,आत्मन्यत्र शमाः पुण्या अपराः पापसंत्निकाः ॥ २९ \ 

आत्मनि जीवे विश्यु्रं चतं रविंदत्ययिकशत(१२ ०)पंर्याः 

कर्मपरकृतयः कर्मेमेदा जनृद्धा बद्धाः सन्ति, सत्राऽसिन् विद्चत्य- 
६यिकशते सुरमरत्निकादयो दरर्चश्ारिथद् शमाः भृतयः पुण्याः, 
पुण्यपरङृतय उच्यन्ते इति शषः । अपरा अन्याः ज्युमाः 
दयदीतिर्दयाकाः पापसंक्गिकाः पापप्रङ्ृतय उच्यन्ते इत्यथः । नन्वेत- 

१दुमयमीखने चठर्विशदरतरं शते. प्रकृतयो जायन्ते, ततः कथमन 
विदयदु्रं शतमिदयु्तम् ? उच्यते--व्णादिचतुष्कख शमाऽद्यम- 
मेदेन वार्यं गणनाचतुरणामाधिक्यं परं बन्धे सामान्यत ए 

9रवणादिचतुप्कलोपादानाननोक्तपष्टगाविात इति ॥ ३९ ॥ , 
अथ सुख-दुःखटेवफमोपददौनायाऽऽद-- 

सावकर्मोदयादा्रु प्रजायेत सुखं एलम् । 
४५ अमातकर्मप्रमवं एलं दुःखाय जायते ॥ ४० ॥ 

साठकर्मणः सातवेद्रनीयकर्मण उदयात् गद्य शीषर सुखं घष- 
खरूपं फं प्रजायेत उत्पयेत, ` तथाऽस्ातकर्मेपमवं अपरातवेदनीय- 

१८र्मोदयजन्ये फर दुःस्ाय जायते, दःखघर्पं मयतीत्य्थैः ॥४ ०] 
भत्र भेकः चाह. 

यथाऽऽत्मपरिणामच्वात्सुख-दुःखे अरूपरिणी 1 
२५ तयैव कारये किंन पुण्य-पापे उमे अपि१॥ ४१॥ 

यथा येन पकारेण मात्मो जीवस परिणामव्राव् घुष-दःसे 

११ सर्पपिणी खः, तथैव ततैव मकारेण दुख-दुःलयोः कारये रषे दे 



गौतमीयप्रकाश्चाख्यरीकया सदिवम् । २५९ 

पुण्यपापे णपि विः न यरूपिणी £ क्थ नेव्यथेः, कायीनुरूषं हि 
करारणमिष्यते, काथं च सुखादिकमात्मपरिणामल्रादरूपि, ततश्च 
तत्कारणं पुण्यपापात्मकं कीऽपि अरूप्येव भ्रासोति म॒चख्पनतर् + ३ 
इष्यते च मवद्धिः कर्मणो स्पत्वम् , ततः कथमनयोः काथैकारणत्व- 
मिति मवः॥ ४१॥ 

यत्रो्तरमाह-- ॥ प 

दिकरपोऽयसपि त्याज्यः सर्वे भावा यदः सिता; । 
तुरपाऽतुरयत्वरूपेण दोषः कोऽपि ततोऽव न ॥४२॥ 

हे भचरम्रातः ! तयाऽयमपि, विकल्पो वित्फत्याज्यः । कथ-९ 
मिव्याद--यतो न केवरं कार्यकारणे एव तुच्याऽतुद्यल्मे किं त॒ 
सर्वे त्रिसुवनान्तगैता मावाः पदाथाः परस्परं तुटथाऽतुल्यत्वरयेण 
ताः सन्ति, न पुनः किंञ्चिरकस्याप्येकान्तेन घुल्यमवुस्यं चेति १२ 
मावः । तवखसत् कारणादत्र ुखादिकारणमूतकर्मेणो खूपवत्ये न 
कोऽपि दोपः ॥ ४२ ॥ 

, अमुमेवार्थं शछोकदढयेन ददयन्नाद-- ५५ 

सँखख दतर मूर्ताः सक्-चन्दना-ऽद्नाद्यः 
एवमेवाऽसुखय्यापि विपा-ऽदि-कण्टकादयः ॥ ४३ ॥ ; 
तुल्या्तुव्यत्वरूपेण कार्य-कारणवाऽ्च चेद् । `. 

पण्यं च पां च मूरतैतवेन कथं न हि. ॥ ४० ।६१९ 

१ ययपि छतर हेतवो मूततोः प्रायः खन्ूवन्दनादयः' इयय पाठो वर्वर्ति 
पठितः खश्ीमुद्रितपुसके द्यत्र, तथाऽपि "छद्वन्दनाङ्नादयः इदि पाठः ` 
खारख्परैरिथ्यात् टीश्ाहृद्धिदत इदि प्रतीये । 



२६५. श्रीगौतमीयकाव्यं 

`“ मूख ूर्चिमन्ठः सक-चन्दनाऽन्गनादयः भायः सुखस्य देतव 
सन्ति, एवमेव अनेनैव कारेण विपा-ऽहि-कण्टकादयः प्रायोऽघुखख 

३ दुःखस्य हेतवो विचन्ते । सपिः सम्मादना्या, सम्मावय त्वमिलर्थः 
॥ ४३ ¶ चेचदि भत्र ज्षगादिजन्ये सुखादौ सुद्याऽतुन्यत्वस्पैण 

कार्यकारणता वरते, तदा सुखादिकारणं पुण्यं च पापं च मूर्चैलेन 
६ कर्थं न दि १ उक्तनीत्या इदाऽपि सं! न विधते इत्यर्थः । दहं 

सामान्यतः संमवमातरमाधिवेये दृन्तयोजना ईताऽस्ति, विदेषा- 
वहयकवृत्तो तु नवमिति ॥ ॥ ४४ ॥ 

च तद्व पुण्य-पापे व्यवस्याप्येदनीं तयोरेव लक्षणमाद-- 

र सुवर्णादिगुणं सम्यग्विपाकं पुद्धलव्रजम् । 
जीव्यं सत्कियोद्धूतं सवं पुण्यमिति स्मृतम् ॥ ४५ ॥ 

१२ यदेतद्विपरी्त तत्सर्वं पापमिति स्मृतम् । 
एतद्यमवि तेयं नाऽतिद्स्मं न बादरम् ॥ ४६ ॥ 

यु शोभना वर्णाद्यो व्ण-गन्ध-रस-स्पदी-रक्षणा गुणा यस्य तद 
५५ योक्त, ठथा सम्ययूः समीचीनो विपाफोऽनुभावो यश्य ठत्› तथा सं 

शछोगना याः क्रिया दानादिकाखामिरुटतं मादुरभूतं एवंविधं जीवधं 
जीवपदेदोषु धीरनीरन्यायेन सिरत सर्व पुद्रसवरने पृद्धरसभूदः पुष्य- 

३८ मिति स्तं कथितम् ॥ ४५ ॥ यद् इुनरेतसनाप्पुण्याद्धिपरीतं विप्- 

रीतरक्षणं जदुमवर्णादिगुणमथ्ुमेविपाकं जीववाताघतत्तियोद्धतं तत् 
सर्य जीवसं पुद्ररव्रनं पापमिति षतं, पएतसुण्यपाप्ट्ं द्वमघुमय- 

२१ मपि वस्तु सूयेण कर्मवर्मणादरव्येण निष्पननतयेऽपि न ॒परमाप्यादि 

१ परद्ररण्तः। 



गौतमीयधरका्ञाल्यरीकयां सदिवम् । २६१ 

बदतिसूक््म, न ` पुनर्मेवीदिमावेन॒प्ररिणत्न्धवदादरं स्यू 
हेयम् ॥ ४६ ॥ त क 

पराक् तुल्याऽ्ययस्पेण फायै-कारणता दर्थिता, इदा्ीं 
व॒द्यल्व॑हपेण तामाद-- ल 

साम्यं बास्तवपीये त॒ का्य-कारणयोरपि। 
तथा च स्यं कार्यानुरूपं कारणमुच्यते 1 ४७॥ ६ 

वासववोध्रे ताचचिकञचने तु कायकारणयोः साम्यं `सादश्यम- 
प्यस्ि । तथा च सति यक्कायोनुरपं का्यैसदश्चं कारणयच्यते , 
तत्सत्यमिति ॥ ४७ ॥ ४ ९ 

केथमित्याद-- 9 ह 

जीवखापि परीणामः सुख-दुःखाभिषानकः 1. ~ 
त्ोगात्तेन का्यायुरूपं कारणयुच्यते 1 ७८ ॥ ` , ¬ ४२ 

सुख-दुःखाभिधानकः सुख दुःखनामको जीवखापरि परिणामे 
चिते 1 न केवरं कर्मण एवेति अपिशब्दार्थः, तेने कारणेन तयो 
-जीवसुलाचो्यो योगः सम्बन्पखसाक्तायानुख्पं कारणसुच्यते । अयं १५ 

मावः-- सुखादीनां कर्मैव केवरं कारणं न मवति, क्रं ठु जीवोऽपि 
तेषां समवायिकारणं मवति, कर्मे तु जसमवायिकारणमद्ि, ततश्च 
ख॒खदरमृरेत्वे तत्समवायिक्ारणस जीवस्याऽप्यमूरतवमस्सेतेतवि १८ 
युक्तमेवोक्तं कायनुरूपं कारणमिति ॥ ४८ ॥ 

अथोपसंहारमाह-- ` ८ ध 
ˆ ततः पुण्यं च पापं च सिद पूबक्तयुक्तिमिः क, 

पुदवरस्कन्धमेवैकं विद्धि चिग्रितपत्रचत् ।। ४९ ॥ 
ततलरसात्कारणात् पू्वोक्तयुक्तिमिः सिद्धं निष्यन्नं पुण्यं च पापं २३ 



२६२ श्रीगीतमीयकाव्यं 

च चित्रितपत्रवत् श्युमाऽ््यमविविधचित्रयुक्तं पन्नमिव एकमेव पुद्र- 
ठस्कन्धं निद्धि जानीहि । मिनकरर्बदज्ञेनेन तत्कारणमूतयोः पुण्यषा- 

३ पथोः मिन्नत।वेवक्षया तु पुण्य-पापे मिने मपर स्वावामिद्यप्युपरक्ष 
णादोध्यम् ॥ ४९ ॥ 

मेन्वत्र धेश्चघु विकल्पे सम्तिमपक्षत्रयस्य तु निणेयोऽकरारि, 
इ परमायपक्षद्रयसख का गतिरिवया्द्वाद-- 

पुण्यपापद्वये सिदे पक्षौ केवरयोस्तयोः 1 
अयुक्तागेव मन्तव्यौ सयुक्तेरक्षमत्यत्रः ॥ ५० ॥ 

९ उक्तयु्या पुण्यपापद्रये सिद्धे सति केवल्योखयोः पुष्यपापयोः 
पक्षौ अयुक्तौ एव मन्तव्यौ क्ञातन्यौ । कुत इत्याह--सुयुकेः 
श्नोमनयुक्तेः अक्षमत्वतोऽसमर्थवाव् सयुक्ति सोदुमशरक्तव्वादित्यथः 

१२ त्था हि--केवख्युण्यपञ्ञे युण्याऽपकर्वमात्रेण यद् दुःखहुरत्वयुक्तं 
तदयुक्तं, यत्तहुःखवहुरत्वंपुण्यापकर्यजनितं न मवति, कि तु 
सानुरूपकर्मभकर्जनितं येदनाप्रकषीनुमवल्पपत्वात्, यया सीए्यमक- 

ग५ीनुमूतिः खानुखूपकर्ममकर्थममवा इति दृष्टान्तः, एवमनोपपत्यन्त- 
रमपि विषोपायदयकटतेदेयम् । तथा केवरफापप्तेऽपि पापाऽप- 
करपमात्रजनितत सुखं म भनति -पापस्यास्पीयरोऽपि दुःसखजनकत्यात् । 

9८ नष्टणीयायेपि हि; विषटवः खास्थ्यदेतुमैयति, उस्मादयुण्यजनित- 

मेवाल्यमपि सुखमित्यादि खबुच्याऽभ्यूय वाच्यमिति ॥ ५० ॥ 
तदेवं छिन्नस॑शयोऽदौ कि इतवानिव्याद-- 

इत्यादिशुक्निः्रतिवन्ध्ंदर्चि्ोऽचरघादृवुषः प्रुदधः 
२९ समन्विताव्रदमतत्रयेण दीक्षां र वीरनिनेन्द्रदि्टाप्॥५१॥ 

¶ = २५१ न्यो= ०५-२६-२७! द शय छदवित्तःण इवि षषी 
दरवष््टः दीश्रषदा न सम्मदः $ ् 



मौचमीयमरकाशास्यरीकया सदितम् ! २६३ 

इत्यादियुकीनां प्रतिबन्धः सत्यदया खीकारततेन ञुद्धनिर्यटीमव- 
चित्तं यम्य स तथोक्तोऽथवा इ्यादियुक्तिमिर्यः प्रतिषन्धः खराङ्का- 
निरोधन्तेनेत्यादि भागवत् । अत एव प्रवुद्धः परवोधं प्रा्तोऽचल्भात्र- ३ 

बुपोऽचलश्नाता नाम पण्डितदछात्राणां रैर्त्येण समन्वित युक्तः 
सन् वीरजिनेन्द्रेण श्रीवद्धमानखामिना रिष्टां िक्षारूपेणोक्तां दीक्षां 
ठ्ठ गृहाति स । इृदसपजातिच्छन्दः, त््क्षणं तु प्रागक्त-६ 

मेवेति ॥ ५१॥ 

इति अकम्पिताचरभावृदीकषग्रहणवर्णनो 
नाम द्दामः सर्मः ॥ १० ॥ ९ 

इति स्पष्टम् । 
इति श्रीगौतमीवग्रकाशाख्यायां गौतमीयमदाकाव्य्याद्यायां 

द्दामः सगः॥ १० ॥ वि १२ 

एकादच्छः सर्गः; । 
श्रीवीरपादाम्बुजचश्चरीकानिशम्य खरीनपरान् प्रबुद्धान् । 
मेता्ैनामाऽपि सीः सुधीभिः सर्म समेयाय जिनोपकण्ठे ।1१॥ १५ 
विद्युद्धमिश्ानकरं असाये मेतायैसुरयौ भवसिन्धुमध्याव् । 
खखुदधतौ येन जिनेश्वराय नमोऽस्त तसमै धरिशददात्मजाय ॥ १ ॥ 

प्रबुद्धान् प्रवोचं प्राप्तान् अत एव श्रीवीरख भगवतः पादग्बु- १८ 

जयोश्चरणकमल्योश्चश्वीका अमरा इव श्रीवीरपादाम्बुजचश्चरीका- 
शतान् तथामूतान् सपरानन्यान् . गौतमादीन् सूरीन् पण्डितान्निशम्य 

शूला मेता्यनामाऽपि स॒धीरवदरान् खषीमिः स॒वुद्धिभिः चचशिष्येः 
समै सह जिन श्रीवीरख उपकण्ठे समीपे समेयाय समाजगाम । ३९ 



२६४ ” श्रीगोचमीयकाग्यं 

समाद्भपूदीदिणः कचरे छिद 1 जसिन् सगे : उपनार्तिच्छन्ु 
तषटक्षणं त॒ प्रागुक्तमेव ॥ १ ॥ 

इआमाग्य तं वीरजिनेश्वरोऽपि जगाद वत्सेद जहाहि मोहम् ।. 
चिरन्तनं किं पररोकवस्तु स्याद्रा न वेति खमनःपरसक्तम्॥२॥ 

यौरजिनेश्वरोऽपि तं मेता आमाष्य हे मेत्तायै ¡ एहीत्यादिकचा 
&सम्भाप्य जगाद उवाच । किं जगदेप्याह-हे वत्स ! परलोको 
मवान्तरगमनरक्षणः स एव वस्तु-पदार्थः, किमिति-चित्के, साद्रा 
चिदे वोन वा, ने वियते वा? इयवंपं खमनसि निजचिते 

4प्रसक्तं सम्बद्धं निरेमवं चिरन्तनं वहुकाणोद्धवं मोदं मिथ्याजनानं 
इाऽसिन्. प्रघ्ाये जहाहि परित्यन । जयं भावः-- हे मेतार्य ! 
स्वमेवं मन्यसे--किं प्रोकोऽस्ि नक्षि वेति, अयं च संशयस्तव 

१२ विरुद्धवेदरपदरश्रवणनिवन्धनो वरपीते, तानि च धविन्ञानधने एवैतेभ्यो 
भूतेभ्य" इत्यादीनि भयमगणधरवादोक्तानि द्र्म्यानि, तेषं चार्थ 
तवं न जानासी्यादि कथैव । अतोऽनुचितोऽयं संशयो न केन्य 

१५इति ॥ २ 

अथ थया युक्तया मेतार्यः परलोकनालिलवं मन्यते तां मगवान्ः 
व्यक्तीकुर्वन्नाद-- ` । 

१८यचेतना भ तिकदेदधर्सदत्यये जन्म इुतोजन्यखोफे । 
यद्धाऽ्रणर्बहिखिियमसादुत्ययते नापि उतोऽन्यरोफः \॥ ३ ॥ 

यच्छ व्टोपादानाव् तच्छब्दस्याऽनुक्तस्याऽप्थतर हणम् , तत्ैवम- 
न्वयः-ययस्रा्तारणात् चेत्तना ओेतन्ये मीतिकस्य यतः पथिन्यादिभि- 

११ रृरपत्तखय देदस मरीरस्य यर्म वरिदते इत्र रोदः, वतश्वख देद्य 



गौतमीयमरकाञ्चाख्यटीकया सदितम् । २६५ 

ऽत्ययै बिनादो सति तद्धर्मख चैठन्यस्यापि विनादादन्यरोके प्रभते 
जन्म उल्िः कुतो मवेत १, न कुतोऽपीत्यथैः । इदमत्र तात््यम्-- 
चेतन्यं तावद्धूत्तेम्यो नाथोन्तरं चद्धर्मेखात्, यथा गुडयात्क्पा(दि)- 
मयाद्गेभ्यो मदधर्मः, ततश्च यो यदनथीन्तरमूरो घर्मः स ठद्विनार 
न॒श्य्येव, यथा परादिधर्मः चु्कखादिः, अतो मूरैरेव सह प्रागेव 
मष्टख चैतन्यस्य कुतो भगान्तरगमनम् £ इति । सथ मूतेभ्योऽर्थान्तरं ६ 
मन्यते तथापि न परलोक दव्याद्--यद्वेलयादि ] यद्वाऽथवाऽरगे- 
ररणिकाषटादवहिरिवे इयं चेतनाऽस्माद्धूतपुदायादुखयते, ततोऽपि 
देतोनै अन्यरोकोऽसि । अत्राऽयं मावः--भरूतेभ्योऽ्थान्तरत्रेऽपि १ 
अनिद चैतन्यं उत्पत्तिधर्मकत्वात् , यरणिकाठोत्पन्नतद्धिलवहि षदिति । 
यचचानि्यं तक्कियन्तमपि कारं स्ित्वाऽमिवदनापि व्यैसते इति न 
ततस भवान्तरयाभितवम् , अत इत्यमपि न प्ररोकसिद्धिरिति ॥३॥ ५२ 

जथवा प्रतिषिण्डं भिच्नानि सूतधर्मरूपाणि बहूनि चैतम्यानि 
नेष्यन्ते, किंलयेक एव समस्तचेनन्याश्चयः सर्वत्रिमुवनगतो निःसङ्ग 
तोऽक्रिगश्वात्माऽभ्युपगम्यते । यत उक्त--'एक एव॒ हि मूतारमा १५ 

मूते भूते उ्यवखितः । एकधा वहुधा चेव दयते जरचन्द्रषत् |” 
नु तथापि च परलोकसिद्धिरिति दर्शयनाह-- 

पानीयचन्रपतिविम्ययदा 
तने। तनो ब्म पृथक्प्रमापः । 

तथापि देदापगमेज्न्यरोक 
~ अयाति कथेति विक्रयते किम् १ ४ ॥ 

. वाऽथवा पानीयेषु यचन्द्रमतिविय्वं तद्वत् तनो “तनै दे देहे २२ 
“ १ शूयपप्रदयगः इति छाशीशद्रितपाठः १ 

( १८ 



२६६ श्रीगीमीयकाव्यं 

जद्चण उक्तलखख्यस्य एकथेवासनः पथक् मिन्नः परमासः पकारः, वरते 
इति शोषः । यचेवमभ्युपगम्यतै उथापि दैदस्याऽपगमे चिनायै सति 

३ अन्यरोकं प्रभवं कः भयाति न कोऽपीत्यथैः । तस्वातमनः सरेषु 
मोमहिप्यादिपिष्डेषु सर्वगतत्वेन निःकरियत्वेन चाश्न्वत् संस्र“ 
णामावादिति मावः ! चः समुचये, हे मताय ! वं किमिति थमे 

त्येवं बिकस्पसे विर्चितयसि १ ॥ £ ॥ 

पुनर्भगवानाद-- 
श्रणोपि शादे शरीरभाजां देदच्युवौ चापि भवान्वरातिम् । 

%विरुद्धवादेन बुहुसतवैं दोराचलं चित्तमभूथैव ॥ ५॥ 
च पुनदैहसय च्युतिर्नाशस्तस्थां सत्यां शरीरभाजां जीवानां मवा- 

न्तरािं जन्यमवपापिमपि शासेषु लं छणोपि ! एतेन परलोक- 
१२ सिद्धिरप्याऽऽवेदिता । हे मेतां 1 एवमसुना प्रकरेण विरुद्धवदेन 

दयेषु परस्मरविरुद्रकथनेन सहर्वरवारं तव चित दथेव दोटावद् 
चङ चपरं अमत् ॥ ५॥ 

५५ ¦ इति दर्तः पूवप; अथाऽ प्रतिविषीयते-- 

अय्रा्ि चेदुत्तरपक्षकाङ्घा 
स्वं पृच्छ तद्धौवमवायुभूतिम् 1 

१८ भूतातिरिक्तः प्रकटोऽयमातमा 
त्वयाध्चबुद्धोऽ्र कयोपपस्या १ ॥ ६ ॥ 

सनराकिन्सन्दग्पेऽ्य चेचदि त्वोचरप्षस्य काष्टा वान्छाऽतति, 
तरर्दि वं भौमो गीदमगोत्रीयो यो वयुमूतिलतं च्छ । कय~ 

२२ मि्ाद--हे वायुमूते ! यत्रािन् शरीरे म॒तेम्योऽतिरिक्तो भितः 



गौतमीयप्रकाशाख्यदीकया सदितम् । २६७ 

प्रकटः सयमार्मा जीवस्या कया उपपत्या यु्याऽवनुद्धो शातः; 
दस्य प्रं कुर्चि्यर्थः ॥ ६ ॥ 

तमेव दध्याः प्रतिवादितायां ड 
पूर्वे विफल्पे स समाधिकारी । 

उथाऽ्डत्मसिद्ध ॥ 
पृच्छ त्यमेचाघ्व इतं पदस्या ॥ ७ ॥ ९ 

हि मेता्थ, पू पूर्वसिन् विकल्पे किं यच्छरीरं स एव ओव 
एवरूपे वितके प्रतिवादितायां प्रतिवादि तं बायुमूतिमेव ध्यास 
घाप्येः, यतस्तत्र स चायुमूतिरेव समाधि समाधानं करोति तच्छीरः ९ 
समापिकारी, अखीति त्ेपः, तथा तद्वत् जातमतिद्यै आतमनः 
तिय पुनस््मेवन्मूति ्रथमनीतमं प्रच्छ । भव प्रखावैऽसाकं , 
यहुकतया नहुकथनेन छते पयौक्तं आत्मनः सद्भावे भतिकदेदाति-१२ 
रिक्तत्वै च सिद्धि तिद्ध एव परलोक इति मावः ॥ ७ ॥ 

भन्यच-- 

प्रतीदि देवानपि नारकान्वा तथाऽन्यटोकाधिगमाय धीमन्! | १५ 
तं मौयेपुव्रं तमकम्पितं वा समाधये पर्यनुयुद्म भद्र ! ॥ ८ ॥ 

तथा तद्वच् दे धीमन् दे मद्र! अन्यसेकसख पालकं थथि- 

गमये शरान उस देवान् वा पुननीरफानपि प्र्रीहि जानीरि, देवा १८ 
नारका शपि न सन्तीति प्रतिपयसेदर्थः, समाये देवनारकालि- 
ससमाधानायं तं प्रागुक्तं भोपुर या पुनखं सकम्पं परवनुयुद्धः 
पृच्छ, ताभ्यो तेददठिलस्य परामेव निर्णीतितादिति मावः । पर्यनु- 
पूर्यत युजिर् योगे, गसाद्रौधादिषकारूररि ोट् । इह यपि मग-९९ 



२६८ शीगोवम्यिकान्यं 

वता सु नैवणुकतं, कि तु साक्षात्लमुसेनैव तत्संरायापनोदः छृतोऽछति, 
तथापि कविना अन्थविस्ररमयादेवडुक्मिति योध्यम् ॥ < ॥ 

द जथ यदुक्त प्राक् (एकः सर्वगतो निप्कियश्चसतेत्वादि तदा 
भ्रियाह-- 

यन्मन्यसे ब्रह्मकृतः ्रकारास्तनौ तनावल्ति सपति पाणी । 
६ य्टकषणैर्भदि तदेव भित्तं विरोपतश्ापि यथा घटादि ॥ ९ ॥ 

, हे मेतार्थ । तनी तनै देहे देहे ब्रह्मणा एकेनातमना कतः प्रकाशो- 
ऽसतीति यच््ं मन्यसे जानाति तन्मननकारणमूता वाणी मूपा मिथ्या 

पवृते 1 आत्मनामानन्त्यादिति मावः । कथमिलाह--गदरप्ठलक्षे- 
भदो बिरेषोऽस्त्यसेति मेदि मेदयुक्तमिव्यर्थः, पद्धिततमेव मवेत् । 
चापीति समुच्चये, यथा निरेपतो रक्षणविश्ञेषद् पटादि षटपादि' 

१२यवृस्तु भिन्नमेवा्ति तथेदर्थः । जयं सावः--न चासराभिरेक जातमा 
शम्यते किंतु लक्षणमेदादनन्तः यत उपयोगक्षणो जीवः । स 
चोपयोगो राग-देप-कपाय-विपयाध्यवसायादिमिभियमान उपापिभे- 

१५ दादानन्त्यं परतिपत इत्यन्ता जीवा ठक्षणभेदाद्ू षटादिवदिति । 
तथा न सर्वगत जाला किंतु दरीरमत्रभ्यापकसततरैव तदुणोपरच्परेः, 

स्प्चैनषदिति । एवं न ॒निक्किव याला मोम्टरलदिदवदित्याद्ुप- 
भ८ टक्षणाद् ज्ञेयम् ॥ ९ ॥ ति 
` -अन्यच-- 

सुखि्वदुःखिव्यष्ठा विभेदाः 
९१ सर्वत्र सन्ठीह पथक् यग् यत् । 

वदापत्मभेदे त्परलोकयार्ने 
५ . पंमाव्यते फं न सदुक्तयुस्या १॥ १० ॥ 



गीतमीयप्रकाश्चाख्यदीकया सदितम् । २६९ 

ध्युसुपाये भारम्मे प्रेष्ठे निःसरणाखयोः" इति दैम८भनेकाथे)- 
वचनान्मुखशब्दोऽतर भारम्मार्थः, युखित्व-दुःसिलरे यसे प्रारम्भे येपां 
ते तथोक्ताः, सुखिलनदुःखिलप्रमृतय इत्यथे; विभेदा विरिष्टमेदा 
इदाकिम् रोके सर्वत्र सर्वेषु जीवेषु यत् थक् प्रथक् सन्ति भिन्ना 
भिन्ना विचन्ते तत् आ्मभेदात् मात्मनां भिन्नत्वात् । भाैक्ये तु 
तदसम्भवादिति भावः 1 ततश्च सती द्रोमना या उक्तगुक्तिसया पर-९ 
लोकयानं प्ररमवगमनं वि न संभाव्यते १ संमाव्यत प्वेलयरथैः । मातमयये 
तु तदधे, तत्निरासेन तस्िद्धः स्पुरैवेति ताप्यम् । यद्रा सदिति 
पृथक् पदं, परलोकयानपदख विदेपणं विचमानमिलेतदर्थः ॥ १०॥ ५ 

उक्तवा स्प्यति-- 
ब्रह्ैक्यवदि प्रकर्मभोगः परख युज्येत न चैवदिषटम् । 
सुख दुःख च सद्कुरत्वे पिप्यते तद्यवदारमावः ॥११।॥१२ 

रक्षण आत्मन क्यं एकत्वं तस्य यो वादः कथने तकिन् सति 
परस यत्दत्तायपेक्षयाऽन्यस्य देयदतादेः मपरो यननदत्तादिस्तसय 
यानि कमोणि तच्छत्युमाऽदयुमकमीणीव्यर्थः । तेषां मोगो पुक्तियुञेत १५ 

क्षमे देवदचदिैक्दच्ादिकृतकमनुमवो युगयेतेयर्थः । न चैव् 
इटं वान्टिते असम्भवादेवेति मावः 1 तथा वेकये सुखस्य च पन- 
टःखख स॒द्वरत्ये मि्रि्तलरे सति तयोः बुख-दुःखयोर्यो व्यवहार-१८ 

स्ख भायः सत्ता विङधप्यते चिच्थ्यते, "भवं मुखी, अयं दुःखी" 
स्यादिव्यवारस्य संततव न्यवच्छियते इत्यथैः ॥ ११ 1 

ततः किं दितमित्याद- 

तेनायपात्मा प्रतिदेदमिननः 
खकर्ममिर्भूरिमवादुसासी \ २३ 

२५ 



२७० श्रीमीतमीयकाव्वं 

खाने सं जातिखरणेन कथिद् 
५ पद्ये पूर्याणि भवान्वराणि । १२॥ 
2 तेन कारणेन यं मात्मा ्रतिदेदं प्रतिदरीरं भिन्नो वर्चतऽत 
एव॒ सखकर्मभिर्मूरिमवान् बहुजन्मानि अनुरति अनुगच्छतीति 
तच्छीटः परमवयायीत्यथैः । खनि युक्त एव । कथित पुनः स मात्मा 

श्जातिखरणेन प्रागूजन्मसररणरूपमतिन्ञानविेपेण पूर्वाणि खयं 
प्राङृतानि मवान्तराणि अन्यजन्मनि पश्येद् विटोक्येव् ! ठतः 
तिद्धः परलोक इति मावः ! खाने इत्यव्ययं युक्तेऽ्थे शयाने तु 

९ कारणे युक्तेः इत्यन्ययक्ाण्डे हैमोक्तेः ॥ १२ ॥ 

तदेवं छिल्््॑चयोऽपतौ कं कृतवानित्याह-- 
वदेन्दभूत्यादिमिरप्यमीरैः भ्रसाधितत्सादभरः समाधौ । 

%रमेवार्थविप्रोऽपि बभूव मच्यो मदावरती छात्रशवत्रयेण । १२॥ 
तदा तसिन्नवसरेऽमीैः माक्तनातिपरिचयाद्रहभरिनमूत्यादि- 

भिरपि समायो सन्दिग्धा्थसमाथाने प्रसाधितः प्रकरेण निप्यादित- 
१५उत्सादृस्य मरोऽतिश्चयो यस्य स॒ तथोक्तः एवंविधो मेतार्यविपरोऽपि 

छत्राणां श्चिप्याणां यद् दातेशरयं तेन सह॒ मव्यो योग्यो महाव्रती 
पश्वमहाव्रतधरः साघु्वमूव खमूत् ॥ १३ ॥ ॥ 

९“ < जनुः दति मेता्यस्यमिदीक्षषद्रदणम् ॥ १० ॥ <~ 

जय प्रमास्ख त्दाद-- ५ 

तवः ध्रमासाहयपारकोऽपि शुचाऽपरान् णान्विखखं प्रयावान्। 
भरीमजगन्नायसदस्तडागं समाययौ दष्णगिवाऽरवख ॥ १४।॥ 

११ ततो मेतायदीक्षागरदणानन्वरं भमास इत्यायः घ चात प्र 
५ 



गीवमीयप्रकाश्चाख्यरीकया सदितम् । २७१ 

कश्चेति कर्मेपारयः } सोऽपि अपरान् अन्यान् इन्दरमूत्याङीन् द॑ाऽपि 
द्विजवरान् शन्तिष्ुखं प्र्मसुखं प्रयातान्. भान् श्रुतवाऽगतघ् 
पानीयस वृप्णक् पिपासुरिव श्रीमते जगन्नाथख वीरममोः स्ः३ 
समा एव तडागः सरोवरत्ं समाययौ समाजगाम } पयः कीलर- 

ममृतम् इत्यमरः । “पिपायुप्वृषितप्टष्णक्' इति दमः ॥ १४ ॥ 

देवाधिदेबोऽप्यवदत्रमास ! भ्रकम्पयेखामिति वेदवाणी । ५ 
य्टन्यमाजीवनमेव यज्ञ॒ खगी्षये तन्न च मेोक्षहेतोः ॥ १५] 

यागो दि साव्रयविधिखषूपो । 
मोषः कुतीऽखादिति युक्तिरीपः । ९ 

गुदा दि रोकख सटुर्विगादे- 
ति बेदवाश्येन च मोक्षसिद्धिः ॥ १६ ॥ 

द्वाभ्यां सम्बन्धः | १९ 
द्ेवधिदेवः शीवीरपरथुरपि उचदुत् उवाच तमिति दोपः । 

िमियाद--दे परमार ! बेदबाणी श्वराम् वा पएठ्पवं यदिोत्र'- 
भिव्यादिवेदोक्तवा दीर्य त्वं भ्कम्पयेत् व्वचेतसि भ्रमयुरदभे-१५ 
दित्यर्थः । फथमित्याद -- तु इति चिकषेषे, जीवनं जीवितव्यं आऽभि- 
व्याप्येति भाजीयने एव यावच्वीवयेवेत्यथः । यष्टव्यं मभि 
करव्यं, द्वदे उक्तमिति वाग्यरोपः, चरसगी्ठये खीपाप्षमे न च १८ 
मेोक्षटेतोः, म पुनसुखिनिमिचमियर्थः ॥ १५ ॥ दिं कारणमि 
साद-याग हत्यादि । हि यतः कारणात् यागो यत्तः पराणिवष- 
दितुत्वात् सावः सपापो विपिरनुष्टानं चल्मं यद स तयोक्तो 
यते, ततोऽस्नायागात् कुतो मोक्षः १ न कुठोऽपीत्यथेः । इयेवमुक्त- २२ 

१भदोषो दि इति द्मदीमुदितपामवन्छः। 
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खरूपवेदवाक्येन सुक्तिखोपो मोक्षामावो, ज्ञायते . इति दोषः । तथां 
„ दीति निधिर्त, शक्तिरूपा गुहा रोकस्य सुतरा दुर्विगादा दुः 
३प्रवर्षते इति बेदवाक्येन च मोक्षसिद्धि्शायते, अत्र किं सत्यमिति 
संशयः, इद काब्यद्वयसख मावार्थस्वयम्--दे परमास ¡ स्वमेवं मन्यते 
निवीणमसि न वेति । अयं च संशयस्तथं॑विरुद्वेदरपदश्रवणनिव- 

६न्धनः । तानि चामूनि वेदपदानि “जद वा एतदस्य यद्चचिदोैः 
तथा श्षेया गुहा दुरवगाहा' तथा र ब्रह्मणी परमपरं च तत्र प्रं सरटः 

ज्ञानमनन्तं ब्रहेति । एतेषां चायमथैः त्तव चेतसि वरते यदेतदभि- 
°होत्रं त्रामर्यमेव यावजीवं कर्रव्यमिति ! थभिरोतरक्रिया च भूत- 
वधहेवुत्वाच्छवटरूपा, सा च सर्गफरव स्यात्ाऽप्वैफल, यावजी- 
वमिति चोक्ते कालन्तरं नालति । यत्रापवमेदेवुमूतक्रियन्तररम्मः 

१२ सात्। तसात्साधनामावन्मोक्षामावसखतश्ेत्यादिकानि केवरमोक्षामाव- 
अरतिषादकरानि । दोषाणि इ तदल्ित्वसूचकानि । तथ। दि--गुदाऽन 
स॒क्तिरूपा, सा च संसाराभिनन्दिनां दुरवगाद। दुःपरवेदा, तथा परं 

१५ब्रहम त्यं मोक्षः, अनन्तरं त॒ ॒त्रज्ञानमिति, ततो मोक्षस्यलित्वं 
मास्ितवं च वेदुपरतिषादितमवगम्य तव संशयसत्रैषां वेदपद्न(मर्ै 
त्वं न जानाति यतल्ञेपामयमर्थो वक्ष्यमाणरस्षण इति ॥ १६ ॥ 

१८ अथ मोक्षामावप्रतिपादने प्रमासाध्यवसितां युक्तिमपि दृपयिहुं 

मगवान् पृक्षरयन्राह-- १ 

दी यथा नि्तिमम्युेतो 
5 नवावर्निं गच्छति नान्तरिक्षम् । 

¶ सीयत्रतद्रश्सितमोश्मावश्तफादनकरां युक्ति श्रच्टयति मगवाच्> 
च् फण्टनारथम् श्यः) > अद्र रीष यथान शति दरीशुद्िपाटधिन्यः ॥ 
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चित्रं न काशिद्विदिश्ं न काञ्वि- " 
त्सेदक्षयात्केवलमेति शान्तिम् ॥ १७॥ 

जीवस्या निद्ृहिपभ्युपेतो ~ ३ 
नैवावनिं गच्छति नन्तरम् । 

दिशं न काश्चिद्विदिदां न काश्चित् | 
शकषयात् केवरभेति शान्तिप् ॥ १८ ॥ -8 

यथा दीपः दीपो निरति निं पिष्यातिमित्यथेः यभ्युपेतः 
पाठः सन् नैव अवनिं परथ्वीं गच्छति, न अन्तरिक्षमाकाच्ं 
गच्छति, न काष्धिदिदं पूवीदिकां गच्छति, न कािदिदिश- 
ममनिय्यादिकां गच्छति, किं तु शयात् वेखनादात्केवरुं दान्ति 
नादं एति पराभ्ोति ॥ १७ ॥ इतयं इ्ान्तसुषददये दा्ीन्तिक- 
माद--जीव इत्यादि । तथा तेन प्रकरेण जीव खात्मा निरति ४ 
सुकिमभ्युपेतः सन् नैवावनिं गच्छति, न अन्तरिक्षं गच्छति, न 

श्िदिर न काश्चिद्विदिशं गच्छति, वितु कछेदङयात् र्द्ेषादि- 
जन्यसुसारिकदुःखनाशाकतेवरं रान्ति नाशं एति, दीपलेवाख जीवस ५५ 

नादा एव निबणमिति मावः ॥ १८ ॥ 

यत्छोगतानामिति युक्तितोऽपि वर्चत ते चेतसि युक्तिठोपः 
कर्मधपानिभैर-नारकरादिषयौयनाशे त्त न वातिरिक्तम् ॥१९॥ १८ 

हे भ्रमास ! इतीयं पूरयोक्तमकारिण रौगतानां बोद्धविरोषाणां 
युकछितोऽपि ते उव चेरसि गुक्तिखपे मोश्लाभायो यचसाद्वरेठ, ततोऽपि 
सखयद्धवेति वाक्यदोषः 1 पुनः प्रकारान्तरेणापि मेोक्षमावताधने २१ 

१ छथ "वान्तदिकषम्" इत श्रीमि पास्षिन्खः ॥ 
१८ गौ 181 
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भरमाषाम्रतां यक्तिमाह--कर्मत्यादि । कमेरणा्षयात् नि्ैर-नार- 
कादिपयौयाणां देव-नारक-तिरय्ररमावानां भाज्ञो भवति, तन्ते 

२ मतिरिक्तं देव-नारकादिपर्यायेभ्यो भिन्नमन्यव् जीवयस्तु न चासीति 
शोषः । चः समुचये । अयमर्थैः--द्देव-नारकादिलमेव संसार 
उच्यते, तद्धिनश्वान्यः कोऽप्रि जीवो नाचि, कदाचिदप्यनुपरम्भाव् । 

\देवनारकादिपर्यायरूपसंसारमासे उ॒जीवस् सखखरूपनाशात्सर्वथा 
नाद्य एव गवति, ततः कृखाऽसो मोक्षः इति लं भन्ये £ 
इति ॥ १९ ॥ 

९ एवं विक्ैर्बहुसंशयान- 
शिष्िरिदादत्ख मदुक्तयुक्तीः 1 

याभिर्मनस्ते खिरताषटपेयात् 
१२ सत्याप्रतो वा. कियती मूपोक्तिः १ ॥ २० ॥ 

हे ममास्त । एवमयुनोक्तमफरेण निकरे मुरं यथा 
, सलाचया संखयानः सन्दे कुर्वाणस्तं तिठिस्वतिषठते, परं इदयधिन् 
१५ सम्दिभमेऽर्ये मदुक्यु्ती; सादत्व गृाण, याभिदुक्तिभिष्ठे तव 

मनः शिरां उपेयात् श्रष्टयाद् ¡ वाऽथ सत्य सद्धता्- 
वचन सम्रतः पुरतो ्ेक्तिर्मिव्यावचनं कियती? किंममाणा? 

१८ खाखत्तीति दोषः, ियत्कारं खास्यतीत्यथः । एतावता गदुच्यमान- 
सत्ययुधीनां पुरस्वद्विकलतिवा मिथ्यायुकयो न॒स्ालन्तीति 
मावः॥ २०॥ 4 

जयादौ जदमर्यमि्यादि यद्वेदवाक्यं मोक्षामावपरतिषरकतमा 
९१प्रमासेनाध्यवतिर्तं तयतिविषादुद-- 



गौतमीयप्रकाशाख्यदटीकवा सहितम् । २५५ 

अृत्तिमार्मीश्रमिमूदलोकान् 
यष्न्यमाजीवनमेतद्क्तम् । 1 ^ 

निदत्तिमागौभरयिणां त॒ सक्ति- | ष, 
निषिध्यते क्रापि न वेदवाक्ये; । २१) ॥ 

प्रृिमागोऽतिवेकिजनपवकतेनमारीलदाथयिणो -ये , मूटरोका 
सनारमरस्वश्ञजनाः, त्रानाभियेति शेः; (आजीवनं यष्टव्यम्, ९ 
श्येतदेदे उक्तमल्ि, परं निवृत्तिमागो सुक्तिमार्गल्दाधयिणसत्वञा- 
निन दर्थः, तेषां ठ कापि प्रदेदो वेदवाग्य्ुकतरन निपेष्यते । जयं 
भावः--'जराम्ै बा एतरसरम यदिदमिति वेदवाक्य 
भेोष्षदेतुक्रियारम्मकाखमावात् यत््व॑मोक्षामावं शङ्कते तदयु, 
तदथीपरिक्ानात्, तख भयमर्थो--मदेतदमिदयतर॑ तयावन्नीवं 
सर्वमपि कारं फरव्यम् । वायव्यान् सुषु्मिर्मषेुमूतमप्यनुषान १९ 
मियेथभिति । ततश्च परस -तत्वस्मेदेन मारीद्रयापिकारिणो्भिन्नवान्न 
केथिद्धिरोषः ॥ २१1 

अथ प्रमासराध्यवसितामायां युक्तिमतिकरम्या्पवक्तम्यत्वाचाव- १५ 
धितीययुकति निराकरमाह-- 
यथादि युद्राज्छद-कद्कणादिपयौयनादोऽपि म देमनारः 
कथैव मत्यौम्रनारकादिपर्यायनदोऽपि न जीबनादाः ॥ २२॥ १८ 

दीति निषिं मुद्रा च खथेममी मिद्वा सङ्गदं च बादुमूषणं 
कणं च फरमूषणं तानि आदयो येपां ते युदराङदकष्टणादयः एवं 
विषा ये पर्याया विवरिपाकारश्दरस्यविसेपलतपां नारोऽपरि यथा देः ९१ 
सुवरणस् मादो न॒ मवति तथेव तेनैवं मनरेण मर्यश्च मनुष्या 
अमगश्च देवा नारकाश्च नरकगतिनामकर्मोदयवर्षिनौ जीदातने रद् 
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आदयो येषां ते मर्त्यीऽमरनारकादयं एवंविया यै पययान्ेषां नाशे- 
ऽपि जीषखासनो नादो न सबति । अर्यं मावः-मरतिर्यगादिख्येण 
यो मावः स जीवस्य पर्याय एवे, न च प्यौयमात्रनारे प्रयौयिणो 
जीवद्रन्यस्यापि सर्वथा नाद्यो मतः, कर्यचिदु मक्त्यपि, न दि सुद्रा- 
दिपर्यायमात्रनाे देशः सर्वथा नासो दृटः, ततो नर-मारकादिसंसार- 

&पयीयनिवृत्तौ मुक्तिपर्यायान्तरोत्य्तिः जीवत्य सयाया सुदरापर्याय- 
निद्र कर्णपूरपर्यीयान्तरोसततिः सवर्णस्य, इति न विशिदधिरष्यते, 
खन्न पुनर्विरोपार्थिना विरोपावशयकवृक्ति्विरोक्या ॥ २२ ॥ 

९ सथ प्रदीपदष्टन्तमावितां प्रयमयुर्छि निराक्ररमाह-- 
षटान्वभूतेऽपि ठव प्रदीपे न सर्वथैवाभिहिवो विनादाः 
यतः प्रदीपाहयवस्तुनादोऽप्यनश्वरचं स्फुटमस्त्यगूनाम्॥२२॥ 

१२ हे प्रमास। तवापि व्वन्मतेऽपीव्य्थः, द्ान्तमूते प्रदीपेऽभिदित 
उको यो विनाशः स सर्वथैव सरेव प्रकारें वियते, कथश्चिदेवा- 
स्तीति मावः । कथमेतदेवमित्याद--यतो यसराव् प्रदीपाहयस 

थप्रदीपनामकस्य वस्तुनः पदार्थ नादो सत्यपि अणूनां तत्परमाणु- 
पुद्रनें स्फुर प्रकटं सनश्वरत्वमविनाधित्वमछि । प्रदी पचरघद्प- 
विनाशेऽपि तयुद्रदानां खूयान्तरतया परिणमनात्न सवैया विनादा 

१८दति मावः ॥ २३ ॥ 
यदि सर्वया प्रदीपे नादाखर्टिं विध्यातानन्रं करिमियसौ 

साक्षात्त दध्यते ? प्रोचरमाह-- 
१४ अर्दरन्यनोपायिवदो यथाऽ्प्रिः 

कृष्णं परीणाममियरसि धूमे । ५ 
सेदसृयादरष्टयणवस्तथेव 

„षड विद्रीरयं फरण्येन वमो परिरन्वि ॥ २४ ॥ 
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उप समीपे भधीयते याप्यते यः स उपाधिः, आद्र अधयुषकं 
यदिन्यतं समित् स एवोपायिखसय वद्चोऽयीनेोऽभियैथा धूमे धूयरूपे 
खविकरि ष्णं इयाम परीणामं परिणमनं दयि प्राप्रोति । खमा-३ 
बात्वयं रक्र्णोऽपि पशाटुपथिवद्यात् कप्णवर्णो मततीवय्थः { 

, व्येव तद्वदेव वहयणवः प्रदीपाभिपरमाणवः क्षेदक्षयविरनिणीदयाद् 
तिद्रं खण्डशो मूल्वा कृष्णस्य मावः कारण्यं तेन तकछणोयन- ६ 
इप्णत्रपरिणामेन तमोऽ्धकारं परति मिटन्ति । अध्यीद्यरटभ्यमते- 
योगि तम इति द्वितीया । ययं भादः--विष्याते मदीपेऽनन्तरमेव 
तामसपुद्ररूये विकारः समुपरभ्यते एव, चि(प)रं चसौ पुरस्ाय-९ 
सोपञम्यते इत् सुक्मवु्मतरपरिणाममावात् › ययाऽजञनघ पवनेना- 
पदियमाणख यत् छृव्णरज उडधीयतते दपि परिणामसीदत्याने- 
प्रभ्यते, न पुनरस्त्वादविति ॥ २४ ॥ ५२ 

चित्ररूपश्च पुद्ररमरिणान इति दश्चयन्नाट-- 
वथादि निर्वाणदलेन्वनाणून् 

गृद्राति तद्रन्धगुणिन नास्या 1 
दरव्यत्वतत्तेन समस्तमाव्रा 

बिनायिनो नैव कदापि वाच्याः 1} २५] 
त्यादि } तदेव पद्रर्परिणामयैचिव्यं दग्रेति-- ददा विरिव १८ 

इन्यने यस स दरोन्यनः प्रदीप इत्यथैः 1 निर्वाणो विष्यावो यो 
दरन्यनखत्व मगवः परमाणुषदरयखान् नासा नासिका गढाति। केनै- 
स्याद--वदन्यगुमेन तेषा विष्यावदीपमूनां यो साद--वदन्पमुभन तेषो निष्यादपदीपयूां_यो गन्यगुगलेन्, २१ 

१ सप्याहारेण रम्ब श्तिष््युपेख्य योनिनास्य “टमय्' इदि चरगख्च 
दिवषः एतैः ॥ २ भयौ तिग्माः । + 
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तत्कारुमेव तारूगन्धगुणपरिणतेरिति मावः । तेन कोरणेने व्रन्यववो 
द्म्यत्वमङ्गीकृत्य समल्माबाः सर्वपदा्थीः कदापि कसिन्नपि काले 

३ विनाशिनो विनश्वरा नेव बाच्याः कथनीयः । स्वेषां मावाना पर्या 
यद्पतयाऽनित्यत्वेऽपि द्व्यरूपतया नित्यत्मेवेल्थः । इदमत्र 
तासपथैम्-वायुः सप्यनेन्दिययव प्राद्ः, रसो रसगयैव, गन्धो प्राण 

६ सेव, रूपं चष्ुप एव, राब्दस्तु धत्रैव ह्यः, तदेवं यथा वायः 
व्यादयः पुद्रगा प्कैकस्य भरतिनियतखेवेन्दियख ग्रा मूल्वा 
पश्चासपिणामान्तरं किमप्यापन्ना इन्ियन्तरआद्या अपि भवन्तीति 

९ खयमेवावगम्यते ! तथा प्रस्तुता अपि प्रदीपयता ममेयाः पुद्ररश्चष्ु, 
महम मूला प््याद्विष्याते तसिन् प्रदीपे त एव तामसीमताः सन्तो 
प्राणिन्दियम्राघ्तामुपयाम्ति । तततश्च यथा अनन्तरोकतखरूपपरिणामो- 

१३न्तरं प्राठः प्रदीपो निर्वाण इत्यच्यते तथा जीवोऽपि कर्मविरदितः 
केवराऽमूसैजीवखरूपलामलक्षणमवाधं परिणामान्वरं भातो निर्वाण 
उच्यते, तस्माहुःखादिक्षयरूया विमानस्य जीवस्य काविद्विधि+ 

१५ एाऽचस्या निर्वौणमिति खितम् ॥ २५ ॥ 
सथ निर्वीणदेव खर्प सटयत्ताद-- 

सोऽनादिवन्धच्युतिरेव इक्तिर्यव्रो्सेद्रव्यतयैव अवः 
१८चश्चचिदानन्द्मयः परात्मा दपट्थग्भूवसुवर्णतुर्यः ॥ २६॥ 

पनादिः प्रवादरूपेण सादिरदिगे यो गन्धो जीवस्य कर्मणा 
सरम्बन्पलस्य च्युतिर्ध्त एव सा सुक्तिरुच्यते एति दोपः ¡ सा 
केन्याद--यत्र यसां शुचौ सत्यां जीवश्चेवनो दव्यतया द्रव्यतैमैव 

१२ सम्यर्पेधेयेतय्थः, उटसेत् उष्टपिते भवेद्, चदानीं पुद्रर्योष्ठा- 

4 भव “तानारिषनपय्युहिः' दति श्यशीयु्रितपाटः 1 * ` 



मौतमीयमकालाख्यदीकया सदितम् । २७९ 

सामायादिति मावः 1 तदानीं कीटयोऽसी जीव इयाद--चखदि- 
त्यादि ! चिच्च जञानं आनन्दश्च निरुपाधिकममोदधिदानन्दौ, चच्चन्तौ 
सरन्ती यौ चिदानन्दौ ती खरूपं यख स ॒चचिदानन्दमयः इ 
“चश्च गतौ!” मोवादिकोऽसात् तर, सत॒ एव परः रकृषटशचासी 

ज्मा च परात्मा, तया दपदः पापाणात् एयग्मूतं यस्सुव्भं काश्चन 
तुल्यः कर्मोपाष्यपगमादिति मावः ॥ २६ ॥ 

ननु जीव-कर्मणोः योऽनादिः सम्बन्धस्य कथं च्युतिरित्या- 
शद्धायागाद-- 

द 

अनादिसंयोगवतो ॑येष्टः ९ 
पापाणघात्योरनखेन मेदः । 

तथाऽऽत्म-कर्मव्यतिभेदसिर्द । 
त्षान-क्रियाम्यामवगच्छ विद्यम् ! ॥ २७ ॥ १२ 

अनादिष्पाठी संयोगश्वाऽनादिसंयोगः तद्वतोः पापाणधातवोरप-. 
सरणीचोभेदौ भिन्नत्वं ययाऽनटेन वदना कारणभूतेन द्टोऽभिम- 
तस्था तेने प्रकारेण टे विद्धन् ! दे प्रात्र ! आआत्म-कर्मणोर्न्यतिभेदस् १५ 
परस्परमिन्नलस्य सिद्धि निष्यपि प्रान-क्रियाम्यां करणमूताम्यां मव- 
गच्छ जानीदि 1 २७ ॥ 

मोक्षस्य सद्वावादिकं स्प्टयति-- 

मोपस्तु सन्दुद्धपदत्वशस्या खपुष्पव्र्नव फदाऽप्यसन् सुः 
युक्तस भूयोऽथ न कर्मबन्धो मोदन्धिपिसेन दि साचनन्वा २८ 

शुद्धं केवर यदुं मो सत्वादिय्दपं वल मच्च व्रच्टक्तया 
मोशो शक्तिस्तु सम्. विवनान प्वादि, परं सपुप्पे भाकापुष्ं, २२ 
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पद्वत् स मोक्षोऽतन् मनिदयमानः कदापि कसिन्नपि काठेनेवाल्ि ! 
सखपुप्पख शुद्धपदत्वामावादसरस्व, नैव मोक्षलेति मावः 1 अथ कर्मै- 

३दयानन्तरं मुक्तख मोक्षं म्ाघ्ठस्याऽऽत्मनो मूयः पुनरपि कर्मवन्धो न 
भवति, दद्धेतो रागादेः समूककापंकपितत्वात् , तेन कारणेन दीति 
निश्चितं मोक्षे युक्तावखायां सिततिरातमनोऽवसयानं साचनन्ता वर्तते, 

यद्या सादिरिल्ि यन्वश्च नाखीलर्थः ॥ २८ ॥ 

ननु यदि मोक्षखितिः सायनन्ता सिं मोक्षस्यानादित्व न मवि- 
प्यतीत्यादद्धायामाद-- 

९उत्पयमानोऽपि यये कालः प्रवादसूपेण मवेदनादिः । 
तयैव मोषः समकर्मेघावादुतप्यमानोऽपि ममेदनादिः ॥ २९॥ 

इदाऽसिन् रोके काटः समयादिरटोराजादिरक्षणो वा इत्यमा- 
१२नोऽपि यया प्रबादस्मेण अनादिः आदिरदितो मवेत्, कथैव मोक्षः 

समेषां सर्देणं कर्मणां यो धातो विनाशखसाव् उपयमानोऽपि 
अनादिभेवेत् ॥ २९ ॥ 

१५ खय मेोक्षसव वरणनमाद- 
तच्छेन्दरियत्रानमपि खदेहाद्भिनख यखाि गुणप्रका्ः । 
सम्लयोधावरणक्षयेण स तव्र ठस प्रतिमादयनन्तः ॥ ३० ॥ 

१८ चच्छ सम्पूे्ानापक्षयाऽस्पं यदिन्दियन्चानं चश्ुरादीन्दरियजम्य- 
शानं ठदपि, आच्वाम् सम्पूण्ानमित्यपेरर्थः, य्ासनः खदेदय- 
द्वि्ख सतोऽसि गिदते वस्ाऽ्लनः समखमोषावरणदयेम 

२१ सकटद्ानानां छादकफर्मतिनायेन तत्र यी च गणां शानादीना 

१ श्व्वि+ ९8 चोष्यम् । 



गोचमीयप्र्लञाख्यरीकया सदिठम् ॥ २८९१ 

अकारा उदूधोतो जनन्त परतिमाति मासते । उतो देदा्निकयेवा- 
ऽथस्यानादनन्ददयानसद्वाचेति मावः ॥ ३० ॥ 

अन्यच, 
प्िमागरीनखररीरमाने कषत्रे सितिर्यख स विशम । 
विधेशरथिन्मयमूचिरेव स्पष्टो निरवराथमनन्तुक्तः ॥ ३१ ॥ 

विश्वस सर्वलोक भीटिुकुटमिव विश्वमीटिखकिन् रओोका-९ 
अवर्तिनील्यथैः । तथा वतीयो मागस्निमागतेन दीनं न्यूनं यत्ख- 
शरीरं ठन्ानसुन्माने यख तसन् पर्वविे दत्रे सिद्धतनत्र श्रथः, 
यख देदाद्वित्रस्याऽऽसनः खितिरवघानं विते इति शेषः! स९ 
आत्मा विश्चश्रतेरोक्यनाथः । कतः £ चिद् ानमेव खरूपमसया 
इति चिन्मयी सा मूर्वियैस्य स तथोक्त पुव, यत्विन्मयमूरसिख्व एव 

~ पिच्य इति यायः । पुनः अनन्ता प्व युक्ताः सिदधाकैरमिरायाथं १३ 
परस्परागाारदितं यया साया र्टः, ध्यक सिद्धः तेत्रावन्वाः 
सिद्धा" इति यचनात् । निरावाथचं च॒ सिद्धानां सर्वपुद्ररसङ्गपरि- 
त्वामेन सरूपिणि छसे एवाऽवखानाद्वसेयम् 1 ३१ ॥ 

इ पुन्गयान् प्रमासख संदरयं निरा प्रदुष्ठुवेवाह-- 
चेतपुण्ब-पप्षयदस्तु एकतिसदा सुखं दुःखमुमे न कत्र । 
शक्तो निस्सुख-दःख प्व व्योमेव सीम्येठिमर्िं विज २२१८ 

तुधन्द एवाय, ध्चे्दि पुण्यपापदायवष्ठ पुग्यपरपयो; क्रत 
भकि्मैवति ठा तप्र चो शुखं दुतं ठे दे यी त छ च. 
ग्योन श्व माकाधवद् युद शुखता गरिकान्दः ठतमुममाम्- 
भिति नि्धतदुःतः पसनद एव श्मोदीवै तेव । मवं ५९ 

१५ 
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मावः-पुप्यास्सुखसुपजायते, पप्रच दुःखमिति मनेतामपि सम- 
तम् । ततश्च कारणमूतयोः पुण्य-पापयोः क्षये तत्का्यरूपयोः घुख- 

३ दुःखयोरपि क्षयाननिःघुखदुःख एव सुक्तात्मा प्रामोति, त्रारणा- 
मावात् जाकारावत्", इति दै सोम्य ! हे प्रमास ! तं इत्यक्तमकारं 
मरति वुद्धि विभुश्च परित्यज एतद्धि मा कृथा इयर्थः ॥ ३२ ॥ 

६ अथात्रो्रमाद-- 
यदसि देदेन्द्रियजं सुखं त- 

$खालुपद्धानयु दुःखमेव । 
९ निरीदवाख्यं च यदात्म्ठौख्यं 

निरीहसाघोरिव वत्र तत्खात् ॥ ३३ ॥ 
ननु इत्यामघ्रणे, हे भ्रमास ¡ देदेन्ियजं ओदारिकादियरीर-सर्द- 

१२९नादीन्ियजन्यं यत् सुखमलि तत् दःखानुपङ्गात् दुःखसानुसम्ब- 
न्पात् दुःखमेव ज्ञेयमिति दोपः, यच निरीहता निःसपहता आस्या 
नाम यस्य तत्निरीहताल्यं आलत्मसोख्यं सालनः खामाविकं खं तत् 

१५निरीदसापोरनिःशपदसुनेरिव चत्र सुदो खात् ¡ अयमर्थः--पुण्य- 
कर्मषटं देदेन्दियजं सुखमस्ति तच सोकव्यवहाराछुखतया रूढमपि 

वस्तुतो मरणादिदुःखानुपद्भिलाससर् दुःखमेव, दुःखं सु पापफरत्वा- 

१८स्निर्विवादं दुःखमेव । एवं च सति सथ दुःखमेगाचति संमारे न घ॒, 
वच दुःखं ॒विद्धस सर्वथा क्ीणमवश्द्रिरदासिद्धलय खामाविकं 
निरूपममनन्तं युचितिद्धमन्यदेव सुखमघीति न कथिदोपः ॥२६॥ 

३१ अथ सिद्धमुमेव वर्णयति-- 
अनिष्टसंयोग-मयाऽमिराप्-रोगावमपिन च यसतिद्धम् । 

५ यत्सर्व पिचेश्वरणेपटन्यं चदय सख्यमनन्वात्र ॥.२९.॥ 



गौनीयपष्मश्चस्वरीच्या सदिवम् १ २८३ 

अनिष्ट्योग्च सनभिरुपिठवस्तुरमः मयं च गीतिः लभि- 
उपय इच्छा रोगच्च मान्यं ते आदयो चेषां चन्मजरानप्यदीनां 
तेऽनिटसंबोगमयामिापेगादयेषां योऽमावेन यत्तोयं भसि 
वर्दति, च पुनर्येत् सस्यं सरवविदः स्वेत भावः स्ववि सर्व. 
न्तं चया युका ईधरता पेशर््यन् , यद्वा सर्वोपि ष्य ईश्वरता 
तया उपर्त्यं पराठमलि उत् अक्षयमविनरमनन्तमनन्तप्ययोप्ं ९ 
सैं जत्र सुरौ वियते इति रोपः 1 ३४ ॥ 

तखनन्तत्मेव खष्टयति- 
समससौख्यं तु जगन्रययं १ 

यदेकरादी क्रियते कथंचित् । 
तथापि नानन्तत्तमेऽपि भे 

वन्युक्तसौख्यसख तलां विदध्यात् 1 ३५ ॥ ४ 
ङु इति विरये, जगत्रयखं॑नैरोगभे विद्यमाने समस्तसोख्यं 

सक्रटयुराघुरनरघुसं यदि कथविव् केनापि प्रकरेण एकराशीक्षियते 
एकपुजीभियते, तथापि तव्राशीङृतं त्रेरोक्यदुसं णुक्तसीरूयस सिद्ध-४५ 
सुखस्य अनन्दतमे मागेऽपि तुखां सादश्यं न विदध्यात् न कुयीत् › 
तद्पेश्षयाऽव्यद्यलाचदनन्ततममागतुस्यमपि न स्यादिव्यथः ॥ ३५॥ 

तदेवं भगवता छिनसंशयः भ्रमासः कि; कतवानिल्याह--- :१८ 

जगद्रोरवद्ससेयगभा- रः 
द्विनिगेतानीति वचोऽक्षराणि । 

निकषम्य सम्पर् परिपीय स्य ` 5 
शिबोच्छकोऽभून्मतिमान् भुभासुः.॥ २६ ॥ ̀  २९, 

 * १ नत शराब युरुयलख इुर्का इि खशीसुनितिपार्भ्टनशेऽदसेधातमामूदिकः\ 
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इति इत्यं जगहरोः भीवीरपमोः वक्तरसरोजगमान्मुखकमखम- 
ध्याद्विनिगेतानि वचोऽश्षराणि वचसः सम्बन्धीनि वीनि निकषम्य 

श्रुत्वा तत्तवं तद्वततपरमाथं सम्यक् परिपीय परीत्वाऽवधर्यित्यथेः, मति- 
मान् बुद्धिमान् भ्रमास रिवे सक्तौ यद्वा सक्तिकारणे मगवद्रदिते 

मागे उ्ुकोऽमृदिव्य्थः ॥ ३६ ॥ 

ततः सर्म यिप्यशवनयेण भवज्य सावयविषेर्विरक्तः। 
ू्मगरबद्धपिंसमानरानौ दर्भासनं मेष्यमटश्वकार ॥ २७॥ 

ततसखदनन्तरं रिप्याणां शतत्रये्धी" समं सह भ्र्ज्य भगवतपर्धे 

९भअ्रनग्यां गृहीत्वा सावधविधेः पपापव्यापारतः विरक्तो विरतः भमासः 
पूरं भषुद्धाः मवोधं माता ये ऋपयो मतमया खुनयद्ञेषां समाजः 
परिषद् तद्रा या राजिः पद्किः वसां मेध्यं पवित्रं द्मीरनं छदामय- 

४९ मासनं भटश्चकार शोममानं कृतवान्.» वनोपनिषटवानिवयर्थः । तदानीं 
दभमीसनं भवतु वा मा मवडु, परं साधूतां भायखर्वंमवाखद्रटणमित्य- 

वसेयम्, समानेति । “समाजः परिपत् सद्" इति दैमः । 
५ ८पवित्रे पावनं पूर्तं पण्यं मेध्यमिति च ॥ ३७ # 

अथ समग्रमन्थोकतार्योपसंदारमाद-- 

त्यं मनःसंदयमाजेनेन शीवीरदच्त्रिषदीसुबीजात् 1 
१८एघवाद्भपू्वाणि गणाधिनाथा एकादद्यापि प्रथिता बभूवुः ३८ 

इत्यमुकपरकारेण मनस्यु गौतमादीनां दयेषु ये संशया सन्देदा- 
स्तेषां मार्मनेन शोधनेन शीवीरेण दचा या श्रयाणां पदानां समाहार 
छिष्दी “उप्तेद् या चिगमेद् या धुवेद वेश््येवस्वस्पा पदत्रयी प्र 

१९ पुय घु्ोमने मीर्ज, तलात् जद्वानि च माारादीनि भङ्गि ठनि 
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स्ना । क्वेति । श्पूातोः पूरवेकाठे क्त्वा उदिवायन्षे नेर् 1 
अङ्घेवयादि । “अजाचदन्तम्ः (२।३।३२ ) इति दरन्धेऽङ्रदव्दखय 
पूर्वनिपातः ॥ ३८ ॥ ४ 

ततस्ते गणसृतः किं तन्त इत्याट-- 

विहत्य भूमौ प्रतिब्रोध्य स॑ चतुर्विधं वीरजिनान्नयेते । 
संपरेप्यामाुरिमं सवाब्येनि्ताय युक्ति प्रिदलाटयं वा।\२९॥ ६ 

एते गणधरा वीरजिनख माक्ञया जदेरोन मूमौ एथिव्यां 

विष्य विहारं क्वा चतुर्विधं चतुःपरकारं सद्धं साघ्वादिसमू भ्रति- 
वोध्य इमं॑सच्चं मवान्षे; संसारसमुद्रानिा्य, सन्मार्गप्रवर्तनादि- 

नेति शोषः । सक्ति मोक्षं ऽथवा त्रिदशानां देवानामारयो गृहं तरिद्- 
दाटयः खगैसतं सम््ेपयामासुः नियोजयामाघठः, भापयागायुरिति 
यायत् । तव्पतियोधिताः केचिन्छुर केचिच खगे जग्बुरिति भावः। १९ 
संपूर्वात् इष गतौ" इव्यसाद्धतुमण्ण्यन्तादर । यामि गुणे च कृते 
पडि पररूपम्" ( ६।१।९४ ) इति परख्पम् । दममिति । शति- 
वुद्धि ( १।४।५२ ) इत्यादिनाऽणिद्र्णौ कर्मतम् ॥ ३९ ॥ १५ 

अथ मगवतः कृवयोपसंदारमाद-- 

इत्थ तीर्थपतिः समेत्य विदिताऽपायानग्यन्तिके 
रम्ये श्रीमदसेननामनि यने सन्द्रयं विधेशवाम् | १८ 

मिध्यासवं परिमान्यं याज्ञिकदणां छिस्रा च तत्संश्यान् . 
सखीयं युक्तिपथग्रचारचतुरं प्राबीदृतच्छासनम् ॥ ४०॥ , 

तीर्थपतिः श्ीवीरजिनेन्द्रः इत्यसुक्तपरकारेण बिदिताया रेके 
प्रसिद्धाया अपापानगर्य अन्तिके समीपे रम्ये मनोहरे श्रीः पुप्यादिः २२ 

"न ९ 
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रुक्षमीस्तयुक्ते महसेननामनि वने समेत्य आगत्य विशवेशतां त्रेरोक्ये- 
श्वर्ये सन्दर सम्यग् दर्चयितवा या्ञिकनृणां यन्ञकतैमरुष्याणां 

३ गैौतमादीनां मिथ्यात्वं परिमाज्यं संशोध्य, च पुनसेषां संशयासत्पं- 
दायास्तान् छित्त्वा निराकृ सक्तिपये मोक्षमार्गे यः प्रचारो जनानां 
सश्वारणं तत्र चतुरं निपणं खख इदं लीग चासनं यदेक प्रावीदृतद् 

शप्रवसेयति स । प्रपूवीच् धतु वर्ने जसाद्धेठमण्णयन्ताहुडि चद । 
उरच् (७191७) इति गुणापवादपाक्षिकत्रदादेशः । शासनमिति । 
भ्याज्ञादिषटि्मिराद्निभ्यो देशो मिवोगशासने' इति हैमः ॥४०॥ 

९ अथ कविरेतकाव्यस्याऽविच्छेदभवृच्य्थेमादीर्वादात्मकमन्तिम- 

मद्रसमाद-- 
भव्याम्मोरुदयोधने दिनकरिश्चत्समा भूतले 

१२ मोदात्नानवमोमरं पिघटयन् यो धर्मरा्यं व्यधाद् । 
यथादाय निनाय जन्तुनिकरं खरगीपवर्गीकयं 

स श्रीवीरजिनेधरो मवतु नः सद्धख च भेयसे ॥४१॥ 
१५ भन्या एव सम्मोच्दाणि कमखानि तेषां योधने प्रवोधोसादने 

दिनकरः सूर्य इव यः स तथोक्तः, (दर्दन्तात्०” ( ३।६।९ ) 

इति सप्तम्या मद् प्रथवपदं वा, एवंबिषो यः प्रमुर्भूलठे प्रथिवा 
१८ मोद्य मृच्छीऽन्नानं च कुबोपो मोदाक्ताने तद्रयं यतमोऽन्यकारं 

छख मरमति्ये विषटयन् द्रीकुव त्रिदमासिदाद्रपीणि यावत् 
धर्मराज्यं॑धर्मसम्बन्पिसाम्राग्यं व्यपात् करोति स, च पुनः 

९१ परयुरदाय शीभं जन्युनिकरं मव्यजीवसमूहं खगापवर्गीखयं त्रिदिव 
मोक्षम्यानं निनाय प्रापयति ख { स धीवीरनिनेश्वते नोऽलकि च 

९३पुगः रद्य पराध्वादितमरस्य चतुर्धिधसख यतते कल्याणाय भवतु 
= 
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सम्पद्यताम्। समां इति ! "वप हायनोऽब्दं समाः रद्! इति हैमः ! 
“कालाध्वनोः, ( २।३।५ ) इति द्वितीया । अायेति निपाद 
“मद्ुद्वाय च सतवर'मिति दैमकोयोक्तेः । निरनयेति | द्विकर्म- १ 
काण्णीन् मूधारोः करर॑रि णिर् । प्रेयसे इति । “छ्पि संपद्यमाने 
चः (वा० ) इति चतुर्थी, इहन्िमे काव्यद्वय॑शा्दखविक्रीडित- 

छन्दोऽष्डुतं, वक्षण ह प्रायुक्तमेवेति ॥ ९१ ॥ ६ 

अथ कविः कान्यवर्णेननामाख्यानपूर्वकं सर्ग्मातिं कथवति-- 

इति वाचनाचार्यश्रीदयापिदगणिशिप्यकविसूयचन्द्रविरचिते 
भोतमीये महाकाव्ये मेवार्यप्रमासदीकषाग्रहणवर्णनो ° 

नामैकादशः सर्गः ॥ ११॥ 

इति स्व्टम् । 
(3 समासोऽ्य 

तत्लमास्तौ च समासोऽय च्नन्यः 1 भ 
इति वाचनाचार्यभीमदखतयेगपिविनेयदाच॒नाचा्य-समाढ्ल्याणगगि" 

निर्भितायां गौतमीयप्रक्यदाद्यायां गोतमीयमदाकाव्य- 
व्याख्यायां एकादशः सर्मः, तस्समाप्तौ च सम्य 

ब्यस्या ॥ १३ 
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अथ ग्रन्यक्रृत्छता भद्रास्ति;। 
" ~ल 

अथ संबत्सरादौ यिन् पुरे यद्राज्ये चेदं काव्यं यादयो च 
& सत्रा कविना निर्भतं तत्सवं खयमेव अन्धक्ृदाह-- 

द 

१५ 

| 

संबच्छैर-वियद्गजोुप( १८०७ )मिते मासे सद्ाऽऽदिमे 
पक्षे दुशुसुवाधिनाथदिविसे शद्धे दतीयातिथौ । 

श्रीमद्योधपुरे कर्मष्वजरयौ श्रीरामर्पिरे नपे 
श्रीमच्छ्ीजिनलाभष्रिगणभेद्राज्ये पुनद्धरमिके ॥ १॥ 

विद्याचाररे गणे खरतरे श्ीकषेमकी्यऽन्यवे 
सस्ाता यवि यन्तिह्षगणयः श्रीवाचकाल्याशरतः 1 

तच्छिप्या भिनहर्षनामण्नयो वैर्िकप्ेषरा- 
सच्छिष्याः संखवर्देना थपि दुया्िदा्तदीयास्तथा॥।२॥ 

उच्छिप्योऽमरयर्सिदनामयरपतेरटन्धप्रत्षठि मदा- 
गम्मीराऽऽदवाद्रवचरतिकोऽदं सुपचन्राहपः । 

शरख्याताऽप्रनामरामयिजयो गच्छे स दत्ताख्यया 
काव्येऽांमिमं फविलकरया शरीगौतमीये ्रमम्।२॥ 

दोषाः शब्दसषठद्धवाः कतिषयारद्कारदोवाः पुनः 
पेष्वेषु मम प्रमाद्वशवधेत् सम्भवेयुः छविद् 1 

१ मागदवमाव्ेतवः । २ ब्रद्णरे द्वेः) २ ययै श्ी। 
४ शान्दददैययःः १ दारीसुदरिवे पाटः पोऽपेमवो हेयः ४ ५ धषी 
पिपा" दतर दैमभरेणः 1 



गौतमीयभरकाराख्यदीकया सदिवम् 1 २८९ 

गीतार्थास्तु तथापि युक्तिकविताकाये अमं प्रक्ष्य मे ̂ 
साधो 1 साधु कृतं स्ये'ति ददताग्ुत्साहमेवेष्िवम् ४ 

एतत्पयच्तु्टयमपि स्य्ार्थभिति न व्याख्यातम् } ड 
` ॥ इति प्नन्थषत्छृता भरशस्तिः ॥. † 

॥ अय टीकारृत्मशस्तिः ॥ 

वाहुन्ानवसुक्षमा ८ १८५२) प्रमिते वरपे नमघ्यज्वैदे- ६ 
काद्या विरसपिथौ कसुदिनीतराथान्वित्ायामिह ! 

श्रीमजेसस्मेरुनान्नि नगरे श्रीमूटरनेश्वरे 

राज्यं कुर्वति यादवान्वयरवौ सत्यायमार्गोधिते ॥ १ ॥ ९ 
श्रदिार्यपदाञ्चततेवनपटभ्रीमसयुमीन्वये 

पू्यश्रीजिनचन्द्रसूरियुनिपे गच्छेतां विजति । 
श्रीमलाटक्ररूपचन्द्रवचसाम्प्रकार क्षमौ १२ 

रम्याऽस्ौ परिपूमताममजत्र भ्याछ्या सवास्यानमूत् ॥ २ ॥ 
श्रारन्या निथिनेत्रसिद्धिवमुषा ( १८२७ ) संख्ये युसंवत्सरे 

याऽऽसीस्सद्धुणमाजि राजनगरे थीयुजैरत्रावनी । ॥\ 

पूम्यश्रीनिनखमसूरिघुगुरै सैद्वान्तिकानुषरे 
. सदुव्या समयोचितेन विधिना गच्छवनं कुर्वति 1 २ ॥ 

तरिमिर्विदेषकम् ! १८ 

१ भद्रषदमातरे । २ चन्दे युच्याम्। ३ मूरृद्रचखाम् धर्थचचद्ने 

सम-स्षमा मत् एव रम्या इत्यर्यः ॥ 
१९ {71} च्9 
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श्रीमन्तो जिनभेक्तिसूरिगुरवशान्द के जञ्िरे 
उच्छिप्या जिनखमच््रिसनिषाः श्रीमीतितः सागराः ! 

तच्छिष्या गुणराजिराजितमदाप्ञाः इसंविमक्ोः 

श्रीमन््ोऽगवधर्मवाचक्वरा जावा पराविशरुमाः ॥ ४ ॥ 

तच्छिष्यो वरधर्भवातिवमतिः माङः क्षमापूर्वैकः 

कल्याणः इतवानिमां इतिजनखान्तममोदाप्ये । 

बदधर्मन्दतया भ्रमादवदसो वा किंबिदुक्तं मथा- 
ऽत्राछ्दधं परिद्योचय्दु हधियो मिय्याऽ्तु मे दुष्कृतम् ॥५॥ 

॥ इति टीकाटवां अशच्िः ॥ 
---~~---- 

॥ इवि धीगौतमीयप्रच्च्ः सद्भिः प्यमानधिरं नन्दात् ॥ श्रीः ॥ 

>‰2८ 

इदि ठी देवचन्द्ध टाखमाई जेनपुस्तकोद्धारे प्रन्धाङ्कः ९० 
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श्रीमन्तो रिगुरवश्ा्द्रे कले जज्ञिरे 
मेच्छिप्या जिनखमसूरिमुनिषाः श्रप्रीतितः सागराः । 

३ तच्छिष्या गुणराजिराजितमहाप्रज्ञाः घुसंतिमरकाः 
शीमन्तोऽगृतघर्मवाचकवरा जाता धराविश्वुताः ॥  ॥ 

तच्छिष्यो वरधर्मवासितमतिः राज्ञः कषमापूर्वकः 
द कृल्याणः ऊतगरानिमां ृतिजनखान्तममोदाप्तये । 

ˆ बुद्र्मन्दतया भमादवरावो वा किंचिदुक्तं मया- 
< ऽत्रा्ुद्धं परिखोधयन्तु खुधियो मिथ्याऽस्तु मे दुष्कृतम् ॥५॥ 

॥ इति टीकते मराख्िः ¶ 
--*०>€<°*---- 

॥ इति श्रीगौतमीयभ्रशनायः द्धिः पच्यमानविरं नन्दतात् ॥ धीः ॥ 

20८ 

इति श्रेष्ठी देवचन्द्र टारमाई जनपुस्तकोद्धररे प्रन्याङ्ः ९० 
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